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 لومضم

 ان اتعالك نوكمي حا ذءاكم الا ندوميل
 ةئدملاب

 ءالبلا ة دشوومتوملا نوونت نامز سانلا ىلعىإ

 برق دنع ةبيط حب رب نييتللا تاما كة روكت

 ةعاسلا|

 ةمايقلا تامالعنم قرطلاىف حك انتلا

 نم وم هيف قس ال تامز سانلا ل عاب
 املا للا

 ةفاتغ نداعم 6 رشا

 لاجدلا جورخ تام الءركَذ

 امظع امج كرشلالئابق نم ممم فرملاو ذ

 نال لقاعملانا

 لقرهل اق لجرىد لعالا محالملا نوكتال |

 مالسلا هيلعىدبملا جورخركذ

 مهناطلس نمدي دش ءالب نامزلارخا ىف ماب لزم

 ةافولا دنع ل بجن داعم ةيصو

 رومالا تالضعمو كابا

 ناسنالا عابسلا رك ىتحةعاسلاموفتال

 هيلعدللا للص ىنلااهنعرذح ىلا عب سلا نتفلا ركذ

 ملسو

 عوشملا مكنذ نم نودقش املوا

 ةالصلا مكدنم نودّمف امرخا
 ءابفس ةملغ ى دب ىلع تماداسف نا ىنلا ل وق

 سر

 مانملا يف هده تاش ةأرسا ةاكح
 ةراننالاوةفالطناو ةوبنلا تايلق رك

 بوثلاى شو سردع اممالسالا سر ل



 00 « صيخلتلا عم كر دتسلا باتكنم مب. ىل ! دله نيماضم سربف ف ع9

 ةنملا نم ةوجملا و ةرحشلا ةءأك

 1 وع ريخ ىنربلا |

 نطبلا ليفت ةنيبلثلا | اضيا

 لجرلاو نئأرلا عجو جالع | اضيا
 ءاسنلا قرع جالع 5

 رصبلا عض جالع اًضيإا

 ةليل لك مانبنا لبقدع الاب لحتبكي ىلا ناك | اضيا

 اك ضب نا اوس الاغا

 ةماجملابجالعلا | ١و

 اهل ةوسملا تفولا | ابا

 رجلا ثيرحلا ءاودلا | اضيا

 عدفضلالتقنعىهنلا | ١

 دمرلاب رضيرمتلا | ايا

 سمشلا ىف سواجلاررض | اضيإا

 دا ؤفلا محن لج رفسلا | اضيإ

 (ماهلاوقرلا داق" 00

 حرحلاو ةحرقلا ةيقر | اضيأ

 ىلا ةيقر| اضيا
 نيعلا نم ةبق رلا | اضيرا

 ةبقرلاب ممللا جالع 1

 ىنراابةغ دللا جالع | اضيا

 دم رلاة يق زأ 5

 نذالاو سرضلا مجوةيقر اضيا

 ةلمنلا ةيقرركد | اضيا
 او عاجوالا ةيقر | اضيإ

 لمفيلف 001 ظ 4و

 ١ بارشلاو مادطلا لع كاض صا وه رككال 0

 لت “ا

 ل ومضم
 جفت عإو

 ةمحلا ةق را 0

 ضيرملا ةدايع دنغ ءاعدلا | 5

 ءالبلال وزي لبق قاعاممن املا |
 «( محاللاو نتفلا باتك ) اضبا
 ةمايقلا ران ا|نمةتس ةاق

 ةشاللو ومحل يتم النا قم انما

 مس ةيراحما م نيمل هاو مورلا ني. ةملاصلاركذ 3

 ءاهفسلاةراما نع تيه رتلا 4؟

 ةنتفلا دنع ىنلا هن سما أم 56 144

 قرغلا هاعداعد نمالا هيف نجتبالزام زمكيلعىاب 4

 3 ىلا نيالا تاير ظالما تيارا ذا اها

 هلو ل كب

 تناك امريخىلع ةنيدملا نك رثنل يننلالوق
 جورخو ةينطتطسملا حتف و ىمظعلا ةمحللا | اضيا

 روشا ةعبدس يف لاج دلا

 جرهلا ماياركذ 7
 ةندملا لوخ دن لاجدلا منم ايا
 تانارشع نوكتى ت>ةعاسلاءوهتال تا

 نينأملا دعب تأب لإ ظ 3
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 تييلا نودمعي شيج فسخ ينلا رابخا | ؟و

 قرف نيبو عضب ىلع ىتما قرتفتس ىنلالاق انف
 رانلاىلا ةأع داماوا لع نتفن وكلا 18

 لاج دلا ةنتفرك ذ مخ
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 اننا

 ضرالا نم هتطي رش هللاذخاي ىتح ةعاسلاموفنال ا مد

 هللا مهذعي و مكن و ذعي ءارصا نوكي | اضيإ

 مكضعب 2.0
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 نين ع نيم يي

 دع وفشل ل د ية
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 قراسلا دب مطق ثرداحا | ا

 اهدد تءطقف ةفيطق تقرس ةأما ةناكح | موب«

 دحلايف ةعافشلا نع ىهنلا م:

 ليلا ةسارح مح سرخأ

 ةلمش ق رسل اجر ةءاكح السبا

 ةصاخلا ةزمايف لتققرا دس ةراك ظ اناذدل

 لسوهيلعللا لضهَتلا لوسرهعطق قراسلو' ركذ 52

 مكني دو دملا اوقات ا مس
 رك
 هما قهللاداض دقفدح نود هتعافش تلاح نم -

 هللا رتس رتتسيلف'ئثيملان ها

 مهم ناكإإلا م وقلجر نحال را

 هلييساولفنا جرم مس مدجو نا اًضبإ

 ديزن ةعافر عاتم ةقرس ةياكح و

 لوزن و ةقرسسلا سعا يف قريبا ىج ةطل انماعمك

 هيف حولا -

 ةبيصم نم مركب صا اهلا باك ةمآلضفا | موه
 ملا مهعمفرنمركذ | مه
 ( اب ورا ريبغت باتك ) ميت

 قدا تابدا طا

 ةجلاصلا انؤرلا إلا ةوبنلا نم يقال ظ مقا
 ةطاصلاانؤرلا اندلا ةوبللا يفىرشبلا اضيا

 ربعتاميلع مهايؤرلانا.| ضيا

 مانلا يف كب ناطيشلا بملتب ربذتال مدر

 مرش ديعةمأ انهلا موي ناك هيلح يف بذكن م اًضيا

 5١ ًاردقفمانل افي ل يتلالاق >>

 ليئاكيمو ليريج يتلايؤر | أضيا

 انيسلا ف ناكل ت ولان 'مءاهشء رش فناكول يبا ش

 ٠ صيخاتلا عم كردتسلاباتك نم عبارلا ناحل نيماضم سره ظ 2 (4ج) 2 »18«
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 تكالدمبإو

 ءامسلا نم لزت السم لجرإبقد سقي

 ءارضخ ةضورلجر اولا ضبا

 300 قثطقةسراقا ةنالث ةشئاعاؤر ب

 همانمو فسو اهار موجن ءاسا 0

 ةنسنومبرا اهليو انو فسو ايؤرنيناك ًاضيا

 بذكت يلايؤرلاو قدصت يتلا ؤرلا ناب | مدد

 هايؤر ىف ةمالا لثمو ىنلالثمرك ذ 2

 » رو نيسملام د ةروراق ىنلا اب ور مد.

 ءاسنع بج اصيندعلا و ةمليسم نيب ذاكلا ناس | اضيرا

 ةن رفلا مظعا رك ذا اضيأ

 6 تالا باتك ةيقن) 5

 ءافش هل لزاوالا ءادز زن مَا نأ اضيا

 نسح قلخ نابس الا ىطعا امريخ | اضيإ

 ىرب ءادلاءاود بيصااذافءا 5 ءادلكسل
1 

 نعل 6| 2 لسعلا 57

- 

 عضوملا با ل 2

 هللاردق نمىوادبتلا . 2

 رقبلا نابلاب مكيلعأ
 ءاملابمكتع اهودرافرالا نما ولا 5

 نارهلاو لسسلا نيئافشلاب مكيلع اضيا
 نكن ءافش جاياملا 5

 مهول ,ندذلام» ايببإللاءالإب نم 0 5

 هدرا مر اضيإا

 بنملا تاذج الع 5

 ةردذملا جالعا ا ضب بابث هيلعوةقرو ىنلايؤر | أضيا



6:42 

 نودع

1 

4 

 نك
 انا

 ب44

 اًضيإ

 مه ٠

 احلل

 اضيإ

 انا

 اضيا

 اضنا

 مور

 نا

 نكت
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 اضيإا
 رب

 اضيا

 موب

5 

 اانا
 هع

 اضنا

 مم

 مح

 اها

 انانما

 تنام ايبا يل رعب دانا نج تبلل ثرآلا

 ن ومضم

 هيحاض لبق

 هل ثاريمل اف هقتعا,ادعالا اراو كرتي نم
 انا رسم 3 دصلا 3

 هيلع لصو ثرو ىّبصلا لهتسا اذا

 هلد اق ريغ لتق نم هبا لع, سانلا ىتعا |
 «ثالث ىدجاب الا اسمى رضا : درمالا

 دو ملا ب اتكا

 امارد>امد تبصإ لامه 2نوه ةحيسف يف ءرأأ ٠

 رانلا يف هللاديك ا الادخا تيبلا لها ضغيدالا

 كتنلا دمقناعالا
 ةنم وم سفن مارتحا

 ةمايقلاءوبهل بصن هيلا نأمطا امدمب الجر لتق نم
 ردغ ءاولا

 لو هلاو هيلع هللا لص ينلامتش نملتق

 هولتقاف ةممم ىلاب هوعدجو نم

 مجرأا هيلعف طول موق لمت لمت نم

 هولتقافء رح تاذىلع مقو نم

 كن
 ةنلا لخ ددهيلح رو هبل ناب اهرش هللا هاقو نم

 ش.ءاوفلا 0 هللا ةريغ ل جا نم

 هيلج ر نيب ام و هيبلل نيب ام ىل لك, و نم
 ةنإلاب هل تاكو ت

 هفنع ترن هاذا سا

 | ناو فا

 *وذب

 ا

 عكأ

 اضا

 رخل

 ١و

 اناوح

 منا

 ماب

 مابا

 اضل |

 نفت

 اننكن

 اضا

 ففي

 اًضيا

 اضا

 ةنملا لج ىلا امبلخ دل تم ركذ انك

 .نارتلاب رك دف مجرلابرفك نم

 ,هوأتقاف,نيملسملا نم ادع فلاخب نم

 اهادايناهمجا ةما ب كي

 هدلاو نمد والو لامن م كاولمداقال ا

 0 ”ج نعرشلتلا عمك رادتنلا ب اتكن ممبارلا احلا نيماطمس ربف»

3 2. 
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 ا قل >راامدودحخلا اواردا |

 ,مجبزلا دنع هردص ىلا نع املاورقح

 دماغ نم ةأرصامجر ةباكح

 هيجوبمو.ئدووج مجر ةءاكح

 . سم ىرس امد لحم لابغتن ثالث ركذ

 رخ ىبقهدبعب لثم نم
 دجاسملا ىف هو.دحلا مانتال
 دخلا ب رض دنع ظ اايتحالا

 أ, نم دح الا طاوس | ةرشع قوف دلجمال
 ْ هللا دو كح

 لقتلةلاننجا رك ذ
 را تراشدح

 (نهحرجلا قف تقو مل لالوسر نا
 ى ديالاب :ىنلا دهع لع امينه بوواقلا ناك

 ْ لامتلاو
 را دح بأب يف ةناحصلا ةرواشم
 لق طاقم هلل يعا ريحت دس دارا اذار نا
 ١ ش نسسجتلا نع ىهنلا

 هيذ ةءومع رخا ارش دبعب هللادا رااذا

 نيابي ةبن ولا هانا نع ريمالل ىهنلا

 ثا داحا
 مدل دس يستلا
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 نمحرلا عباصا نمنيعبصا نيد بولقلا
 رخالا يف فورعملا لها عادلا ف فورعملا لها

 ىتما ءامحر نم فورغملا ؟وبلطا |

 لع دلا رقف هيلع عمتجا نع داخمالا قشا

 ةرخ الاب اذعوب

 انثدلا ىفاويغرتفةءيضلا اودع ال

 ىوح امو سأرلا ظفحيلف هللا نم ىحتسان م

 نيملسملا سما يف هدونج عمسيلبا ها

 جرفلاو مفلارانلا سانلالخداسرثكا

 لبللل مايقنمؤملا فرشت

 ىوقعتلا مركلاو لاملا بببجلا

 انش سيل واتشخ لك !ىبنلا قا
 رضا رّمفلا هاف عمطلا و كايا

 باقلا تف رقفلاو بلقلا.ىنعىننلا امعا

 هللا ءايلوا لت اصخ

 هللا زراب دقق هللا يلو ىداعنم

 هند وا يأ ىف هللا لاي ع م ومهما 0 تيعاشت نم

 كله امدلا

 وصلا كربلا ءايولا رول

 ةيفللا ةوهشلا مي رشم

 ل . رك ذم روبقلار زا

 0 ةرخن آلا لزانم لواربتلا

 هسف نم صاصمقلاىلا !- دبا عاى للا اعد

 هباص نمت تالكا ثالث مدا, !نأ ةيينسربب+

 ٍ قاللانسحو ىوقتلا ةنلا سانلا لخ ديامرك 91

 , لال ةرثكوةايملا لوط بح ىلع باش خيشلا بلق

 « صيخلتلا عم كر دتسملا باتكنمغبارلا دلجل انيماشم سزبف ف
 أ
!| 

 تبن 7 تععاج

 ممتن

 اًض 5

 اضيا

 فن

 "ذا اضا[

 م5

 رابح لك اكسب منبج ىف

 ميولسا مس

62 

 لا

 © ضئارفلا باتك )
 ةل داع ةضيرف ةعاق ةنس ةلكحم هنا ل الثا
 موسلاج و ءارّفلا اوبحا

 سادلا ةومطو نضل نقلا اويلمت

 ضئازفلا»اوث دحتق م دحن اذا

 ةعامجامبقوفاث نانمالا

 مالاو بالا نم ةوخالا ثاريم

 تبا د زقما ض رفا ىبنلا لاق

 ١ دعاصف نا وخا تزعل مالك يف ةوحالا

 !دلاوالوا دلو كرت ا نم ةلذاكلا

 ةيضولا لبق ن دلا ءاضق

 بالا نم ةوخالا ثاريم

 رك 3 لجريل والف باف ضُارفلابلاملا اوقحلا

 ْ 5 دمجلايفركل قا ءاضق

 ةوخالاودملا تا ريم قرم ةرواشم

 هن وسأاب (مههنس سدسلا نيت" دجلل

 هنانقتع الملادلو ةبصع
 بسلا ةمحلك هلل ءالولا

 مالسالا يف ةاعاسمال م.م #

 ةلاخلاوةمعلا تاريم

 هل ثرا والنم ثراولاخلا

 مل ةلاختل نا

 هلىلومال نم ىلوم هلوسروهّللا

 صقل و دب ز 0

 ملسلا رفا ذاكسلا الولا كلا مسلا ث ثرال
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7 
 ؟ةيا/

 ؟ةي

 اضيإ

 اًضيإا

 اًضيا

 ن ومضم َ

 اليلءاسنلا اوقرطتال | ؟ةرس

 ةرثعوذالا ميلحال ضيا

 ةءرجنوذالا ميكحال اضيإ
 نوشلاو ناءالا تاك 3 ٠

 ةيذاكن يع نع ةرذنملا ثب داحالا | مه
 سوما نيديلاو ندلاولا قوقع رئايكلار بكا نم | 5< |

 7 -س

 هللاةنمل هيلعف مه ذاريفب اموق ىلوننم
 ِس رعلات حن هقنعو ضرالا ىفهالجر كد دسيبس

 فاح ايوب نيع ىلع فاح نم
 لاقاك وهفمالسالا نم ”ىررابا لاق نم

 هلق الطالف كلغالامقلط نم

 محرلا ةعيطقفالوبرلا ل
 هل ر ذءالف كلعالامف رد نم

 امئامظعا وهف نيمين هلها يف جيلتسا نم
 هنبع نعرف كيف لجر لعرذتلا ءاغا قشاذا

 كلام هب كقدص , ام لع كنيع

 مديوا ثنح تملا

 (روذنلا بانك)

 رذنلا ةّميَمح ناس

 _ 6 نصيخلتلا مم كر دتسللا ب اتكنمعبارلا دليلا نيماضمس رهف

3 
0 

0-3 
 أ

 م ةكييسمسما د

2 

 ن ومصمم

 ارا وس هلق تال | ”رماإلا نس مانا
 توعوا

 ايندلا ةاجادبع هللا بحا اذا

 0 لو ارح الا هريس دلا م راح

 ةرخ آل | ةولح

 ديدسلا رولا مدلعا

 نم أ ن نكب ماي دلل ةرخ المع لنغ نم

 نيد ةزخ لا

 اهم د آن. الدهالىبلا ءارشالا ركذ

 ماو

 ملك

 اضيا

 م

 اًضيإ

 م4

 ثومللاّلو رت لبق توملل دمتسا

 هيلع هللا هثمب ىشىلع تام نم
 هلل كبح امدلاىف دهزا

 اينندلا نم كنافام كرضبال كفاك اذا عبرا

 ةمومسم سيمبا ماس نممهس ةرظنلا
 نزح تاقلك بحي هللا نأ

 ذايعلا مثام 2

 اينغهقلت الوار يف هللا قلا

 بكأرل اذاز لثماين دلانم كدحا ةنلب نكت
 تيمهاذاكنمهدنع هللا ركذا
 لقوىلا هسا ةبقاعناك اررلا

 ةطلاؤز راك مكق زرلللا ىلع متلك نئناول اضيا نيكةرافك هنرافكو ةيصعم يفرذنال

 لاملا تما ةئتف نا ىنلالاق | اضيإ ( قاقرلا بانك )

 ١ ادلا ليث يفمالكسلا | كح غا ارقوةعصلا تا | نم زيثكأم ايمف نوبغمناتمعن

 هب سأب الامعدب ىتح ايقتَم دحا تروكي ال ا اضنا 2١ سم لبق اسمح نتغا

 ساب هن الار دح نوملاضلامءايبنالا ءالبدشا

 مولع دشن نيطاصلازا |مم.]  ارارص باقثب ر وفصعلا لثم مد !نبا باق

 اهئافلل' رح لدغ | اضنا تارافك ضاممالا

 هدول د0 كوم بولقلا 0

 انهن و يالا
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 ىنودعا»

35 

556 
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 ا

 اننا

 اذ م

 4 ا

 : | ادب

 معبأ

 انف

 اطبا
8 

 الا/ةب

 مو

2 

5 

 ندم

 لالخ عنب را لسملا ىلعلسملل

 هللا دجحاذا سطاغلا ا

 ىفةن ركلا لهاءابتفراتخا ام ركذ

 . نيط اعلا با وج
 هيلحر ى دحا لج لا عض كك ىبنلا ىهن

 000 قى رخالا ىلع

 ا,عسوأ ن سلال ا ريخ

 ةليفلا هر لب مااا نم

 لهاجلا لنع ملا اونلكت 3

 هللا اههزكي ىلاةمونلا

 لظلاو سمشلا نيب سولحلا نءيمننلا
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 اناحضلا يف ىزجم ال عيراركذ فيك ةرذعلا جالع

 نذالاونرقلا يضعان ىحضي نا ىبنلاىهن |5804| رصبلا راع ورعشلا تبن هنافدمت الاب مكيلع

 ءاقرملاو ءاقرشلاو ةراا دملاو ةلباتلا ىنمم  ًاضيا فاو ةلاسدع رسل الما نأ
 كسنملا تغلب اذا ءاجر ملابسي ال ا مابه هن متب وا بأم ريخ مجملا
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 ةحضالا عاجضا ل !.ق ةرفشلا دحتل | اض| ٍ ىلاب جالعلا ةهارك

 حضي لف ة لام هل ناك. نأ خبب وتلا وتلا | بسب ىلا جالعلا ثي داحا
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 | هيلعللا لص ىبنلا ىلع ةالصلام دعملا لسملا ةاكز | ٠ 2 ئاذلابا|اضيا
 ْ لسوهلاو ةما ةاكذ نينجلا ةاكذ ك1

 ةفايضلاف ىنادصلا راثبا ةءاكح | اضيا مارحوهفمرحامولال> وهفهللا لحاام] وز ناش ٠
 ديعلا قاتعا اغا يذلا ىلن 5 هنع يفع امو بف هنع هللا ام ءاضيا

 ةعاجم هتب اصا نيح محللا ىنا ىلوم ب اكح | 1١ ديرثلا هللا لوسر ىلا ماعطلا بحا ناك

 ٍْإ ٠ْ 0 مامطلا طس وىف لز ةكربلا نا اضيا
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 ١ | .هدنعلع ةتيمنر !ىرزا تي ىلامثهللا نا | ٠6 راحلا ماعطلا !و د ر هلا ني

 | ١ ينلاىلا ليبجتزلا ا هداك ادخا يك 2 هدب قمل ىتح لب دنملاب هدب 8 يي اضيا

 ْ كالا دعب ديمحتلا ةيوتسم | ؟ى نا الل حورالك الا دنعل امتلا علخ |
 . رباصلا مئاصلالثمركاشلا عاطلا ضبا نيتسبلو نيتاكا نعىهنلا | ضيا
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 اونما 1 ري ذلا ىلع سل لو زن ناش + اييطالا لكان الا ل لا ترس

 حانج تال اصلا اولمعو *ىثلا نع هلاين الو كيخا دنع 9 اعا

 كرشإلالدع تامجو را د1 تراس نمرتما همن

 امبراشو رجلا نءل هّيلانا | ٠ 3 امط لك أيالا بم

 رشلك جاتفم اينافريطا اوشتخا 2 ” . نيب رابتملا مامط نع ىمنلا ظ 5
0201 

 ر



 «هإط #2 ضيخاتا مم كل رذتسملا باك هموبارلا دلل انيماضم سرفإ# 2224ج ٠

 5 ومضم ُ : نومضم
 ودم
 اعرحاهد رج غسل لكل نا| هس | راصنالا< كلا ماو ىتلاةءانرخ ا خا

 3 اسلاطا رشا نم روزلا ةداهش روهظ 5 ىرابدنمادلاو ئزاطش راسن اللا نا ىتلالوهت ا/قن

 سشمشلاءايضكشكلل * ضي ام ىلعالا دبعنال | ضيا هنافو دنعراصن الا ىلع يننلا مالس ا اضيا |
 رت دكلاو هن لق وتقلاا 4و راصنالا ءانبالوراضنالل قنلا ءاعد | ْ ١+

 رسل 0: ىو دب ةدامث زوجنال 2 3 سو راهو لع ةايطفركذ | ١

 ةنلاىذالو ةنظلا يذ ة داهش زوجتالا اضا ْ لسا ىراقتل ىبتلا ءاع مال

 ىلامتّللاةم ذ هنم تئر دتفالطاب ناعانم| ١١ ٠٠١١ جو زكلاو سوالا ةليضفرك ذااضيأ | ٠

 7 لاثلا ربكاب لا دلو اًضإ مالسالا يف جيرؤبلاو وألا ةهيضوص+ | م5 /

 5 م رحأم الا نيملسملا نيب زئ اح حلصلا 3 م ي ةليضفر دام ا

 مات لحااوا ممالا رئاس لع ةمالا هذهلئاضف ركذ اضيا |
 1 0 0 , 2 هك . «ء 5

 اطاتحا ةمهتلايف لجرلا سبح | اًضيا ا نينناتلا لئاضفر 2 2

 هتبوقعو هضرع لحد جاوا ا ١ 7 نيعباتلاوةاحصلا دعب ةمالا لئاضفر 3 اضيا ا

 اناعا ناع الا ل هالضقاركذ مح | ىثنرلاو 000 ل
 ب رملاةف اكل ضع أضيا |

 ا 2 اضا | قاف مهضَمِب وناعا برغلا بح | م«

 لسوهلاو هيلع هللا لص ىنلا ةشيعمركذ ا ٠٠ (ءاكحالا بانك) 101 ص ْ

 ٠ نيلئاورعلان ايبطالا | ٠٠ ةن المك ةنملا بادصا (اضيان |[ ٠
 1 هكر هدد مامطلا لبق ءوضولا 2 ْ راثلايف مهما وعاو رولا لها م ا

 ا ن !رملا 26 رق نع هزجح ال ىثلازاكأ + هللا لزنا امريعل م اما ةالص هللا لبشال ؛اضيإا

 ةباتلاىوس ْ ْ ىلا ءن" هللا مهنعل ةتس رك ذ هن

 1[ هلا مسن ل يف امامط كدح الكا اذا + ل نايَضاَق ما ا

 هنانو هارشو هماعطل هنيع لمجت ىبلا ناكأ 0 ار مذا 0 ايضاق لج نما ك١

 قفتتملا ىبب ذف وركذ 1 ها ايقلا موب ىهو ةباما ةرامالا | ه«

 محألا ىلا لس وهل اوميلع هللا 1 نسل ةعر | انا ىشاقلا ل نجاو نيمضلتا نايا غامتسا | هع

 ] رمظلالب حالا ببطا | |٠ رج ملام ىضاقلا عم ىلاعت هللاذا ضبا
 ىوشم تترازجت ىبنلالوبق | 1 اهلا ىدننيب نادعش نامصخلا 3
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 ااضلا |

 ن ومّصم

 ةلمنلا ةيق و رك ذ

 ابنع هللا ذر فاطخلا ثنب ةمطاف ركذ

 مالسالا لع باطخلا تنب ةمطاف ةماقتسا

 ابثع هللا ىضر ديعس تنب ءامسا ركذ

 امنغهللا ىضر جادللا تشب ةبسماركذ

 ابنعهنلإ ىطر لوس تشي ةله-ركيذ

 ملاسل ةصاخ ناكر بكسلا ف عاضرلا

 أمنع هللا ىطر شدج ثنب ةبيبح ما رك
 ةدابعلا ىف ةفاشلا ةّشملا نع ىهنلا
 ءئثل هام ةبعشل ةأرما نم جوزالذا

 ابنع هللا ىضر شيبحم ىلا تاب. ةمطاف رك ذ

 اهنغ هللا ىضر لليل تنم ةفطافركذ
 هنع هنلا ىذر كتطاح ن "ب دمحم ينلا هأعد

 هسيلاف هللا لص للراس ا 5

 مول 07

 هرئاوىنلا لو نعا ما برش

 اما ناها نم مكح

 امنع هللا ىطر زي رك تم ىورا ركذ
 امبنع هللا ىضر ركب ىنا.تنب ءاهءاركذ | اضب

 اهنع هللا ىضرريي للا تم ةعابضرك ذ

 ننس نوديو تاليا ماك
 امنعهللا ىطرةزمح تس ةياما رك:

 ابنع هلل سر ةتم رانا "زكا ذ
 ابنع هللا ىضر مثلك ما رك د

 بهل[ ضر كلاقب تشب دلاخ مارك ذ
 امعدتلا ىضرةبتع تسد ةمطاف رك ذ

 ا اممع هللا ىذز ةمثح ىلا تب ىلا يل هللا دبع ماركذ

 4 صخاتلا مم كر دثسلا ب اتكنموبازلا دلما نيماطمس رهفط

3 
0 

 امضي

 انها

١7 

05 
 نو مّصم

 ايما نر نععح تنناةنعرك ذ
 اهنع هللا ىطر نصحم تن 5 2 ذ

 اهنعهللا ىذر بهو تن ةمادج 5

 نولها ةدش عم نرجاه ىناللا ءاسنللا رك ذ
 ىلا دآولا وه لزملا

 أبنع هللا ىطر ةبيش تنت ةيفض رك

 .اهنع هللا ىطر شيبحىلا تن.ةمطاف ركذ ةيقب

 ايها ىو نا ومص تنب ة رس ركذ

 3 هللا ىدزقأ رجتفنا تن ةربار ُد

 هيلع هللا لص ىتنلا ىلع راجتحالاو راشالا مال

 مسوهلاو

 اهنع هللا ىذر ةا رجن ىلا تن ةنيحارلا»

 اهنغ هللا قطع فاد نا طنب رف ما ركذ

 ايس سر ةنير تيم نما زك د
 ءايشاطا نك ذ
 اهبنع هللا نضرةعث اعةاالو مرق اهنا زك
 ايبنع لا ىضر ةشئاعة الوم 2

 نئابقلا لئاضف ركذ
 ش. رقلُث اضف ركذ
 شب رقلا ةناما رك د

 هللا هناها ان رق ناها

 ضرالا لها ناما 5 زف ةالاوم

 نب رجالا لضفرك د
 هب رجه ىف تام رجا ملئبلا ءاغد
 نيعمجا مهيلع هللا نا وكر رد لها ركذ

 هيلاول 3 زخن كريخ ىبنلال وق

 مولع هللا ىضرراصن الا لئاَّصف رك ذ
5 6 
 رخآ
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 ا

 اضا

 مب

 ايا

 املا

 اهع هللا ىضر ةيطبقلا ةبرامرك ذا
 مس وهل اوويلع هلا لص ينلان ا ميهارباقافو ركذ(

 هني ىلا يوم يزن ز ةرجه ١

 نوئنعن

 هيلععتلا ىلص ينبلا اهب ىب ثيج ةناوميم ةافو

 م وهلاو

 الالح عقو لهةبوميع ينلا حاكي ىف فالتخإلا

 ام رحبوا

 م- رالانلص واو هلبان امنا ةنوميم تناك

 لو هيلع هللا لص ينلل اهسفب ةب وميم ثبهو

 امنعهللا يضرقع ٍزخ تينب بنز نينمؤلا م رك
 ةيل املا رك ذ

 يامل تن ماسك و
 ةءراصن الا تب ربث ماركذ

 + امسات نب انسرك ذ

 ةيديكلا ذا هب لكلا كو

 . اهتالطو ةب الكسلا حاكن رك ذ
 ضديشالا تا سب تن ليا ركذ

 ةيطبقلا هن رام ىلعر معو ركييفا قافنا
 مالسلاهيلع ميهارإ هنباّتوم دنع ىلا ةلوقم

 لو هيلعهتلا ٍلصللال وبر ةإلوم ىماس ل

 اهنِعلا ىؤردعس تذيب ةنوميمرك ذ

 ٍ - هيلع ملل لص هللا لوسرةال و مةمبص رم د

 ٠ لجرأ ىنلا ةيصو

 لو هيلع ملل لص ِشالوسرةالو ماير د

 اع هللا ىضر ةج بخ تيب ينز رك

 يسرب 'يبجيأ راحوا بز باهذ

 ملسولا او هيلع للا لص يبنلا ت ان لضفلا ىنمم

 6 صيخللا عمك ردتسلا باتك نمهبازلا للملا نيم اضم س نفل لش

3 

545 
- 

 اًضا

59 

55 

 اضيا

 ؟ا/

 اضا

16 

 ب

 اضلا

2 

 6و

 ه5

85 

 ما/

 قيل

 ل ومصم

 بنز حدمف صاملاى نإ راعكا

 اهنع ضد بز مادو

 ملسودلاو هيلع ا تارا 0

 ةشبحلا ضرا ىلا ةيقر عم نام ةرجه

 ميه ارب او طول دبل رجاه ثرم لو ارك ذ

 ماسلا اميلع
 اهنِعهّللا ىطر اهنِف دو ةيقر ةافورك ذ

 ملسودل اوهيلع هللا لص يبنلا تنم م وثلك مارك ذ
 هيلع هللا لص ىننلا تنب م وثلك ماب نامنع حاكا
 مسد هلاو
 :ةمطاف جوزماريخ جوز موثلك م لاك

 ملسودل او هيلع هللا لص بلا ةمع ةيفصرك ذ
 يقدننخلا موب ارنع هللا يضر ةيفص ٍةعاجش ركذ
 الجر تاتق ّمأ صايلوا ركذ
 اهنع هللا ىذر بإطملا دبع تنبيورا ٍركذ

 امو ا بكعب به ينإلىو را ةاقعوم

 امنع هللا ىضر بلاط يا ِت ِتنب يلاه ماركذ

 اهياوجو امى هللا ير ؟ ف :اه ماىىلا ىبنلا ةبطخ

 قارشإلا جدا 5 م

 لحلا ماجإلا من
 ملاوه+ عيبس اد رقليضف يلاعت هللابزا

 باطملادبع تنن يوراركذ ةبت
 ابيع هاى جر سيق ثني ةمط اذ رك

 5 هلا يدر مللا يع -- ءاههلاركذ

 ةيق لا ميلمتل يلا ريما
 اك رش نك مام ةيقرلاز اوج ا
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1 
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١ ْ 

  3ا

 ٌنومصم

 ْ *« صرلتلا مم كر دتسملا ب !تكنموبارلاداحلا نيم اضم نم رف)

 “٠ هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر جاوزا ةيمستإ *
 م و

 2 لسوهلاو اوهيلع هللا ىلص ىنلا جاوز 0 ب

 35 اهنع هللا يمر ةقامرتال 27

 ابا اهنع هللا ىضر ةشئ اع م
 3 ءانبلال بق قادصلا ءاد

 ابا ةشئاع لسو هلاو هس لع هللا لص ا 1

 ىف . اهنعدللا ئَض قذر

 2 ةرغلالاو ايدلا ينىتلاةجوز يه ةشئاعأ د

 27 اهلع همالو ليئربجةشئاع ةؤرأ ٠

 58 لسودل آو هيلع هللا لص ىتلا جاو زا هاطع ركذ م

 0 امهنعّتلا ىضرةشئاعل رم ميظنت | ًاضيا
 "4 سايعؤ اناس نعةهئاءعلئاضفإ ه

 ضيا امه ريغيف نكنإل ةشئاعلالخ عسسل و كذا ١١٠٠م

 2 ارم الكة حاصفو ةشئاعرع ةعس ركذأ ١

 2 امو دنع ةقيلاعل ينلا ءاعد ا

 95 4 داتا لصفأو ركب الاجل لضفا ١١

 ىلا اينع هللا مر ةشئاع ءاؤسركذإ ١س

 3 سانلا همها ةيشئاع تئاكأ ؟:

 أم رم تن ٍةدفح نينمؤللا مارك | ان ضبا
 "م ةصفح ىنلا جوز رككأ أنبا

 نإ محا لبق ةصفح هلا لو سر مجدزلا 9

 9 ةصفح قالط خسفل ليربج لوزن [ اضيا
 ب ابنع ميلا يضرؤمل- ماركذ ١

 ع ةيدملا ىلا اذةينرط الامل مان غريم | اننا
 0 ا

 ابنع .هللاىطر ش>حجت نإ شزركذ | :

 اهموقل ةكرب مظعا ةيربودجتناك| ١

 جل

8 5 

 نومضم

 اممع هنا ىضر ةملس عاىللا ىبتلاةبطخ

 ةملس ىلا ةافو

 اع هللا ىضر ةماسما ةيصوركذ
 ةملس ما يتلا جاوا نم تام نمرخا

 1 نيسملا ةداهش دعب يبنلاةملس ما يور

 أبنع هتلا ىضر ةبيبح م 8

 ةيقوانيعبرا ةبيبح ما رم ناك

 ةبيبخ م | حاكن ىلع ىثاجنلاةبطخ
 ءايبن الا ةنس نم حاكتلا دعب لكالا

 ىثاجنلاةزاج:ةهربا مالسا ركذ

 ةيقوا ةرشع زنا هجاوُز ال ىلا قادص ناك

 وج سال بسم و همس يل 22و سل

 اهنعاللا ىضر شحج تنب بنيزب ىنلا حاكت
 اهتاقدص ةرثكل نيكاسللى واماني اتناك

 ىنااب اقول لوا بتيزتناك

 ديلا ةعانص بنرززتناك

 ا ثراحلا.تنب ةبربوج رك د

 ام هحاكنو هن رب وج يتلا قاّتعا

1 

 ا اهرجح ىف رمقلاط وقس ةيريوج اي ور
 ابنعمللاىضر يح تن ةيفصنينمأللا ماركذ

 ٍْ ةيفص ماك لع يتلاةميلو

 1 يببينلا نم فص ل اذ

 | اهنعمّيلا ىضو ثراملا نب .ةنوديص نمل اركذ
 ايم با ير ةندوتم حا اكب ركذ

 لا د 7 ا

 0 يل

 اك يس يي

 ره د1 سد اااحل



 (؟12) 4 عكودننلا تاتلالم مبارل ا ديل ١ يف ةنفاولا بتكلا سرب ق4

 ( ةءاحصلا ةفرعم بانك يت 5 ١)

 ْ: < ماكحالا بانك هم

 © ةمعط الا باك ) ما

 ( ةبرش الا باك ) ليفت

 (ةلصلاو ريل باك ٠١ 2 ح١[
 ( سابللا بانك ) نا
 4 بطلا - ك١ ١5 ا
 6ك اضالا باك ) قي ْ

 4 25 ذلا بانك ) 6 .
 (ةانالاو ةيوتلا فناتك ١"  «ؤ١ ْ

 ظ ظ 2 بدالا ب ك١ سا م
 0 ظ

 6 روّذنلاو ناءالا باكل 5 ٍ
 , © قاقرلا باتك )) م.

 6 ضُن ارفلا باتك ) مس | ظ
 مد و دحلا باتك) 4 ا ] ظ
 (اةلاريص باك 2: نيل ض ]

 ٍْ ىلع ىضاسلا بطلا باشك نم ةيق ل مدي |

 1 (؛هو) ةحفص
 < متاهلاو قرلا باتك) 7

 6 الملاو نتفلا باتك)) 4[

 نعكرخا لجو يملا ئعالا بانك همم

 / باتكلا متي هيلع وعبارلا ءزيلا

 م
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 ناكلخنا ممر انونانجلا ة ة 1 ىصولادتعالا نازيمونازمملانا ساو ة.ىفاشلاتادبط ن< كذا لاوجا( تدخا) ْ

 (4ج) 6 5ك

 تملاطلاق ىنيلاملا دمسابا نايور#ايهذهلءب !وربتلا غوص ذلائاصلاكتافرخز | نعواقتو كر دتسيملا ىلعدفت

 ةرفاو ةلجج كر دتسملا ىفف ىنيلالا نم فا رببا وه لب ىهذلا ِلاَمِف نيخيششبلا ط رمث ىلع ايدج هيفدجأ ف كلر هدأ

 عجاريلف مالا | ذه يف طبسبلا دارا نف ارصتخمي اذه تركذ * اه دجا ط رش ىلع ة ريبك ةلجو 0

 «ةيعفاشلا تاّميِط ىلا

 ( يلامالا )و( للعلا )و(ناحيحصلا )اهنسةروهشم ةريثكابتك فنص تش نونفىفاعراباملاعوك احلا هللا دبعوبا6 ناك )

 ءايلع خل ران)و (ثيدملا ةفرعف) هجارخاب درغاماماو( خويشلامجار )و( تايشملاىلاما )و( خوبشلا دئاوف )و

 (جيحص!ارعيلا لخدلا )وبتةكلادي سى دنع و هوهنُم لجأ اذمرات ىنيعر مل ىذلا خمرا :لاوهو بسلا .!لاق(رو اسي

 « اهمعهللا ىضر (ةمطاف لئاضف)و (ىبفاشلاءامالا لئاضف)و(رابخ الا كرص)و (نيحيحصلا ىلع كر دئسملا)و

 هصيق سلي ر زم وهوهحور 0 ولستغاوما أ لخذ م كالا ناىنبدملا , ىسومواع ىورو )

 ىريملا ركب وا ىن خاقلا هيلع لصو رصعلا دعل نفدو ء امر الا مو ةئاعبراو سمح ةنسرفص ثلاث كلذودعب

 *«نيم | هتمجرب هل رفغيو سو درفلاو هنئكيسزا هللا وع دب

 #لاجرلا ءامسا بتكنم اهريغو ظا 00 رك شب نم هخويش ل اوجاو

 «ىو دنلامئاه ديسلا)

614( 



 هس ديا

 03 ج) 24 عك ردتسلا ةماخ

 | نب سابعلا وناو ىرو اسينلا ةايزنب ركوب هلبامت قاكو قرمشلا نب دماح وبا مىن ب رفلا رفعججو ىئاسنلاهلباق

 | دحاوزاو جاجحلا نيسحلاوبا ناجيشلا مثقزع نميهار او لاسعلا دمحا ون! هلباق ناكو ظفالا لعواا مث ديعس

 نا ريغ نم ان رصعف هللاديعوبا مالا درفو ىنطقرادلاو رفظما نءاو ى دعنا أهرصعفف امهلباش ناكو مالا

 ه«اهرساب ناسارخو نسموقو ناتسربطو ىرلاو لابلاونيق ارع ءلاوماشلا وزاج ادحلاب دحا هلام

 للعو ليدمتلاو حرملا نع لا ولا فك املا ىلا نامجرءىروراسيلا ديلولا وا وقاحسا نر غيشلا(ناك)

 ا !ذاف ماحلا ىلا تبتكم ناجي  ىئمصعلا هللا ديع حمسلا ىبا ىلع لكش | اذاو ةميفدس و 00 ُِثن دلما

 « هنمكح هياوج ةيلعدرو

 | تلق كلنا ىنماب هللا ل وسر ايذل تلتف لاق مانا فلس وهل او ةيلعللا لص ىنلاى أر هنا نيملاصلا نم خيش( ىح)

 1 هللا لص هللا ل وسر لَ موبدكم اذه لاذ تييبشبا اذه نع ١ ماجا تن 9 / ذو لداعلا كلملا نمزيف تدلو

 « كالا هللا ديع ولا قدص ملسو هل 48 هيلع هللا لص يبنلالاَق 4 لسوالا اوه لع

 ا ثردحلاىفلدعو هنا ذاق اماكن ناك ك امانا لع ناحل وال دادجلاوقالا هدهىف رظنلا نع ها(نم)

 رجحن ا ةمالعلا لاقاك ةءامالا مدعو ضفرلاب مهضدبو عيشتتلاب هومر نب رحبتلا ءايلملانم م سانا طم كذب

دسم يف مصب هنكلو قودص ماماهنا هللاوجر قالقسملا
 ١ .ىر دااّق كلذ يسارع رشكيف ةظقاس .ثرداحا كر 

 ش لابن ل اىهاط نا يورو» روهشم ىبك وهم ةميظعةءايخوهف لعناو كلذ لهج نموه م هيلع تيفخ له

 | بحيشانا هلت اتق ثيبخ ىف ارهنكل ثيدحلايف ةقنماما لاّتف مكانا نعيراصن الادمج نب هللادبع ليعمسا ابا
 * طقف يعيش وه لب يضْفا رلج زا امفاضن الا

 [نابلوقلا تيطقو قيفوتلا هتديتساو اريثك هللا ترختسادق هل اهجركبسلان دلا قثن باهولادبع «(لاق)

 ١ ميسو 0 ايمرامو ةديفعلا ةفلاخج نم نم مهني :ءال مامالا اذهقحىهلو ةزوج ه اط ناو ليممسأ قا مالك

 اول لاويم ةفمج ناقل اذ لثف ثيدملا يفةقثدلا ليممساىبالوق كن رثبالو ضفرلا نمك 1١ا هءىربام رهشا
 هلل دك نامألا ىيلؤ نت خلات ةءاربلا مثويل مملع ءارزالا لبقباتكلاب ع ارزالا

 ا.ةمالعلان ا لايم هرمع رخأ يف ةلفغو ريغت هل لصحنا كالا نعاراذتعاه واجا سانلا ضءبف رجح ن 1لاق ام(اماو)

 | ف وقوم هلاجررثكأ ةعصو هريغو نازيلاناسنل هناتكف ماما لاوقا نم اريثك ذخادق هيلعغحرج عمرجحنا
 [هنا هلوق اماو«هبشالو رطخ الب لاوق الا هذه ذخا ىلع "ىرتجي لاق ايوه ناك نك ل هلا دعينا لا وقا ىلع

 خيشل اك ةنسلا لها رابكم اندجوف ةيصوصخ مه هل تناك ورلعلا مهنع ذخانب ذلا هخئتاشم يف انرظن ناف يعيش

 1 ,تقوفامم هومر و طقميشتلاوا ضفرلاب سانلا ن ىفاقسا معو , ل مديغو هففلا لوي ىباو قاحسا تر ل

 ٍْ فيكف كو ديس هءاتك ىف ضفرلاو ا عيشتلان ءائيش رهظا هبا ىر وارهنم ىشد ءذيمالن وهو رصاعم نمطامأض يا وام

 1 كلذ لبق ناك هر تاجا اع مسيجاف هءاتكف ةطقاس ثداحا ىناهنا هلوق اناواسفاووا يعيش ناك هبا ن 4 3

 ا لعةجصلابت ووو صنالف نبذ نالفاكنالاو 10 اسد هنا لوقا 1 5
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 ) ج) «( هسا ع كر دتسلا ةئاغ)

 ناك هللا همر ىكبسلانب!لاقو * فياصتلا هيف فنصو هنونفو ثيدحلا ةفزعمفف عربو هتقويف ثيدحلا لها

 « هردق ةمظعوهتلالجو هتماما ىلع قفنا اليفحاظفاح و اليلجام اما

 ى دهتحو نامؤلا ةنمئااوناك ن , ذلا خويشلا نع نونفلاو مولعلا نم هز ثيدحلا ( مى احلا ذخا)

 «سانلانيب هباش ظمنو هردق مفربو هلاح فشكتيل مهضمب ركذنف رصملا
 4 اا هركذاديجا ىعاشاب و حنارب دا |لكتما رسفمناك روهشملا هيقفلا كولمصلا ناملسن دم لهسوبا ( مهنم )

 نار دق نمول اًمف قواعصلاو لا انتلاركب فان ءديلولا وا لكس هنا رقاو هباعصا هيقفوهنامز ربح ناك لاعفهخضيران ىف

 < انركذ اك ك كاملا هيلعتفنكوامصلا لثم نوكي

 ايات 1ع و دنسملا عج افراع اتودصناك وةباورلا و هقفلا يفاس مار ناك هيقفلاداحتلا ناماس ندا (ركب واوز :

 بحا لوقيف كلذيف هللوقاف هدب يف هلمن و نيثدحلا ىلا انعم ”يجم داجتلا اك فا وصلا نا لاق« نئسلايفا ريبك

 * فيغر ىلع ةليل لك رطغبو عدلا اس لاو افاج لس وهل اوهيلع هللا ىلص ىبتلا ثردح يف ىثسما نا

 ىه ذلاةمالعلا لاق#هرهعىردقلا ليلج ادعو ةقاماما ناك ىرواسينلابوقعي ندم و همصالا (سايعلاواوإ)

 نص وعم مالسالا يف ثدح ا الا لاقو *هنع ةاورلارثكاو هن ذمالتنعا نم تراك ما اهلا هللادبعاتا نا

 هركب ناك ولك ايو قرويف جاتحيناك اع 1 و سفنلا يخ قالا نحن ناك «هعاهنت ةم وهقدصيف فات لو ةنس

 * ث دحتلا لع دخلا

 اليلج ايتفمو ثيدحلا لها خيشزاك وةداو رلارو<و معلا ةيع وا نم ناك هيمفلا مامالا ىزجسلا دمجا ن6 مباع دور)

 ريبكسلا دنسملاجاعدلا فنص مك الا لاق « ناتسجسو ق ا رعلا و ةكمب ثردحلا لها ىلع ةن راج تاقدنعهل

 ناك 5 ال1لاق «نامزلا اذه ةمئا نمذاك م زحالان اب فورعملا ب وقع ن دمج هللادع ول ظقاملا « مامالاو)

 *ريبكلا 17 نيحيحصلا ىلع اج رختسم فنص مهشو ظفح ان دإب ثردملا لهار دص

 3 رس نيقو رهأأ نم ركذملانا يزملا لاق كاملا خ ويش ءامدق نمىر واسيتلا لعوارك دملا رمتنب لعن عدم و)

 كلر رصع ثدحراص | ءال كه لعرصتقاؤاف دبربنب 5 ورصهزالا نيدجأ نم مم هناك لا لاقو كثيدلا

 ىبحن نع مئاه نب هللادبع نعهنانندق-لا امعاللا تمانع ذاق رسوهءارقاو مقارن دمج هبا خويش نع ثدوع

 ليلدادهو هدتع ق ودصريغا واكن ذلا هخ ويش ىلع حرجا ىلاسالذاك كاملا نأ حرملا اذه نم رهظ « دعس نا

 0 هل انا هقدص ىلع حضاو

 ةعالا نم مديغو ىبضلا قاعسأنب ركب وأوىرتملاهبوتس> نب دماعواوقاوسالا 0 0

 ا
 8 2 دحلا ا ل

 ناكو بئاط ىتا نب ميهها ربأ جاجا نب لم مام الا دعب رواسيم هللعو كدا ظفح رهشا نملوا مزاجوب الا |١
 يي



 (فاؤلاةجر )

 تاماذارسوهل | د دلع قلن ينال نيئسح لا رجا ميضي, الهللا نافالإ زج ارجا هللا مهيطغي نا مهو عدن و ئ

 * ادواف رشواملعهللا هداز ىودنلا مئاه ديسلا ريكللا هرعلاو ىملافلا

 اهريغو ةوبنلا لئالدو ىربكلا صئاصملاو لامن: زثكل ثمك احلا هللا دبع ىناتاياورا امفتج رختسا ىنلا تكلا نم ا

 حوبشلا رك اذو ظاذلا رطابو ةئام ثالمو نيتس ةئس ةياثلا ةلحرلا تناكو ناتلسر ٌقارعلاو رادعأسا ىلا هلو |

 نيسمخو عس ةئس هامش ةباور ىفو ر وباسيتب ءامضتلا دلقت مث هيضرف ىنطقرا دلا ثحاب واضيا مهنع بتكو |
 فاجرح ءاضق كلذ دعب دلقو ىتتملاراولسادبع نب دمح رضنلاى ا ٌةرازوو ةباماسلا ةلودلا مايا فةثام ثالثوأ

 «كاخلاب سانلا ؛ هفل اذه وأ

 (:ج) 66 كر دتسلا عبط ةمتاخ)

 ةالرغ 35 , اص دلوواد ع لعوا ةيزاج هقدص نمأآلا هدا هلميدنع عطا ناسنالا

 ىلاميلا ث دخلا نيسح دمح خيشلان ا برع دم خييشلاىول ولا انال ومالوا باتكلا اذه ميحصت (ىنعادقو) |

 ىنعا ةيملعلا ةيعبجا هديه وح>صمتاك و رتماو طالغالا نمايقاب ناك امهحيحعصتو ةعبط يف دهام هناجر دهتلا مقر

 تاكورتلاو تارضا انمأا ليمكتو تاغالا وديباسالا ميحصّمالماك اب أيعس بن انكلاا ذه مسيحصتىفاوعس مهما(بسيرال)

 سواسو نع نوئتصمو نايسنااو هاطلنا نع موصعم هنا عدي نا ناسالا نم رد نم د ثرداعالا تت نص

 باتكلا اذهيف رظن نمو ج رتف لطابلا ىوعملا كلذ .:رع رذملا رذملاف امض قلخ ناسنالاّن اف ناطيشلا

 1 ويعرتسا هللا وعدد ملا هانم الز واناباطخ نعاوضرءيلوا وحاصل ةاصقو ا( ةسهيفاودج واذا نيدهتجلا ون.دقانلا نم

 «لسدل اوهيلع هللا ل صنامزلا رخاى ةمرحب ناعالا ىلع انمتخمو هتجرباو ا انيلع حتشو انيوذرفشيو

 اكل دل سرت 1و 6 للا 2 نظرا 1 ةعدو

 انف اعلا ريغ لكلا مام :٠٠ ١ عبمم . ىلع . الغل ابا متخن و

 انيلاسلا بر هللا دمج

 م فا وأ ةمخ رب نس

 مك بمهللا عيبلا أب فورعملا ىرو أسينلا ىبضلا ميعت دس# نب هيودمن هللا دبع نب دم هللا دبع وا وه

 ءانتعا وبول باطو «ةئام ثداثوؤ رشعو ىددحا ةئسلوالا عسر رهش 2 ىيلاتلا ةدعيصدلو

 ناسا رخدالب ىفلاج 5 جيح وةنسن رشع نا وهو قا رعلا ىلا لح رمت ةلامثالا ونيئالث ةنسالوا عمسف هلا وها

 «كلذ وحن وا خيش ىفلا نم دالبلاب عمسف رهنلا 0 اروأمو

 اراع الأع ناك دحا اهلثم ىلا قبس ى لا تكاد فأل وأو هرصعو ثن دحلا ماما ناك ناكساخ نإ (لاق)

 أريتك هب رهتشاة هيلع باغو ثردلما بلاط م ىففاشلا يقلى ولمصلا كامل سنن دي# له ىلا ل ق هت لملا عمأو

 ماما 10 ىفايلا مامالا قو 7 اهكرعس ملا تان اصثلا ىعاصوف ىالقسلازجع نا ةمالملا لآقو

 لها 0

 كريدتف .. ندا دس احن ١ كت . 7 !| ١

 " ميس نت



 (4ج) (5ن11 عك ردتسلا ةئاغ)

 6 ميج رلا نما هللا مس الجمس

 و

 لل محل بم هم مع سخخصسصسل

 يفنيحيحصلا لع كر دتبسملا باتكاذهف ( دمداما ) م ركبلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ميظنلا ىلا هللدجلا

 ثيدحلاددعيفدا زىرواسينلا "ّ اهلا, ف وريم هلا ديعني دمحم هللا دبع ىنا نيثدحملا ماما ريبكسلا ظفاحلل ثيدملا

 دحا و طرش ىلع وا اعاتكيف هتاور نعاجرخ دقو نيبخيشلا طربش ىلع م ارامتنيحيحصلا ىف م ىلع حيحصلا

 ركذ ملام ثن داحالا نم هيفدروادقو «اههنمدحاو طرشىلع نك مل ناو هجيحصت ىلا هداهتجا هادا اموايحنم

 هرددللو ل باو نتفلا باتك وريسفتلا ب اتكو ةءاحصلا ةفرعم باتك فا صوصخ هبافنصمىف هِريغ

 ندلا 0 ةحال ا ظفاملا مامإلل ا دتسملا صرخلت )هب ذفو *«نيملسبملا عيمج نءوانع ءازجلا ريخ هللا وا زج

 * اعياع هللا ةجر هححصتو هلهاس لع هيف هبب (744) ةنس يفوتملا ىهذلا ٍدمحان دمج مللا دعى

 نع هللا اهناص نكدلا دانارديج ةدإبب دنملا يف ةيماظنلا ففرامملا ةرث اد ةعبطم ىف باتكلا | ذه ( عبط دق )

 اياطملا و ةرهابلارخافملا ىذ ِةنورقِم دعببلا ثك اوكي يهىتلا ةءوميملا ةلودلا بحاص ٍدبعيف نتفلاو ثداوملا

 تلازال ردا ناخ ىلع نامِريم عباسلا ه نا كلما ماظن كلابلا رقظمن ددلاو ةلملا ىجبمولبلا ناطا سةر كيا

 كلا دامت باوبلا ةس رثللو ةبق رشبلا مولعلا نم 0 تل ةقفاخ هدجم تايارو ةقر ابث هتكلمم سومش

 ىلعلاو فرشلاب هلا اهاقا ت املعتلا ملظ ان 0 دوعسم باونلا مراكملاو نساهلا عمم ٍةراظن تحنو ٍردام

 قحلار وهِظ ديلا جرملا ةديجلا ل امانلو ةليجلا قإلخالا ىذ ايتها يف و ىمظبلات اجردلا يلع لاا هاقرو

 0 تاكربلاو ضويفلاب هللا همادا

 ناخ نجلا بيبحانالومةبتكم نمةلماك ةخسنا مميت دش ]نابكم ع 1 الكرد ملة دي دعاخبينانعجإبا اوملعا ث)

 بيعسر#* يقل انإل وم ةيتكم نم ةصقان ةخسل و متاح هلبا مادا ةيفص الا ةلودلا يف رو دصلا ردص ىاورشلا

 بيلا انإلوم ةيتكم نم ةلمك ةخسو ىناليكبلا يفرشا ندلا ريما ةبتكم نم ةصقان ةخسو ىلاعت هللا هجر

 4 جلا يم . اك اميسجا و خيسنلاجبما ىهو ءاوإلا ا عون دل يضذتملا هللا ديشرنب هللا ناسحا ماش

 ليج ١ رج اركي ةيل ةيملبلا انتيعج نم ماركلا يملا « مذه عب هش نجف. 1 ملا نم رعد نام يياللد فلا ةنبس
 ا ا ادا اضم ل ا نك 7 ديد 7



 49 © لاا ومالا باتكإ 0-6 (صيخلتلاوم كر دتسللا )

 ىوافطلان جرلادبعن دم انث ليممسا نب ومان ماقلا قاحسآ نب ليممسا ان رافصلا هتلادبعوا 4 انريخأ لف
 كب ردنعامونذاو لجو ع هلوق نع امهمعهللا ىضر سابع ن , الأس الجر نا ةكيلم نان هللادبع نع بوا انث

 08 موي اف امهمع هللا ىضر سابع نبا لاف اذكواذك نم لجر ها هل ا د1 لام مدت فقس نعل

 الموب سابع نبا لاةفانربختل كتل أس امادّبلا كمحر لجرلا لاقف ةنس فلا نيس هرا دقم نأك

 اذه#لع ريخب هلل باتك ينل وعنا هركف ام معا هلا هءاتك يف لجو نع للا هركذ

 وه و(لاوهالاتاتتكرخا )ماع رخم و يراخبلاط رش ىلع ص ثيدح

 ىبامامالا كالا فيلا, كردتسملاحييحصلا عماجلا ب اتكر ل
 هللا هجوظف ال اهيودمحن هللادبع ندم هللا دبع

 0 يلا ًَ داو للام

 هلم اباجس لع همالسو

 هروح ال

 نيعمجا

0-١ 

 | لاّتفز ودمت امم ةنسوفلاككرر دنعامو. ناوهلوقنع سابعن.ا لآس الجر نا ةكيلمىا نا نع # بوا
 هللا كجرلج رلالاف ةنس فلا نيس هرادقم ناك موباف سابعنبا لاف اذكو اذك نملجرهناركذف تنا نم

 ( خ )ولع ريذب هللا باتك ىف لو نام ركف امهم معا هللا انك يف هلل اه ركذ ناموبلاقفان ريختل كلانا
 الوا سدا ووبات انكحلاءيمج مدم و اردتسلا ص خان نمىناثلا ءنملا رغبا ا »

 0 رثا لع تالك ١ الا ناعالا مالسلاوةالصلاو !سهاظ وانطابو ارخآو

 هبحو هلا لعو # نييبنلامت اخ و ةمح رل ١ ين دمج نيلسرملا

 3 نبدلا موب ىلا ناسح ان مه نيعلاتلا و نيعمجا

 لوحالو»«ىليك ولامن وهللا انيس>و

 علا هللاب ال اة وقإلاو

 ميلا
 مد هضم

1 

 17 مذ”



 («ج) «لاومالاباتكذ 0.( ( صيخلتلا عمك ر كسلا )
 نع ءاطع نع ةيلع نب ليعمسا انثث ريثكنب لبس ىسو مولا انثورع ىفريضلا دم نب ركبدهحا ونا: جب انربخلا »
 انبطقت هعم ترضحو رضح ةمججلا ت ءاجايف خس رق ىلع_رئادللا نمانل لاق ىعاسلان محرلا دبعىفا نع بئاسلا|

 قشنادقرمقلاناوالا تب رتقادق ةعاسلازاوالارمقلاقشلاو ةعاسلا تدررتقا لوقت لجو ع هللا نا لاقف ةقذخ |

 لهاطل كا يايلاقا دهس اتلا قبتسيا ىف "ل تاقفقامسلا ادغوراضملا مولا ناوالا قا رش تلاد ايدلازا والا

 تبرتقالوهت لجو نع هللا نا لاف ةفذحا:بطقتانرضح ىرخالا ةمنخلا تءاجايفادحت ءارإا ومويلا لمسلا ىتساا |

 قباسلاو رانلا ةياذلا ناوالا قابسلا ادعو راهضملامويلانا وآلاقارغ : تنذلدمتامدلانا والا ر مهلا قشداو ةعاسلا

 نب هأح 0 ' 1 ودا اناا م ثردحا ذه# ةنلسا ىلا قيس نم

 5 تايم ثراحلان بو رمتىنربغا بهون للادب 2 أذلأرصت نب رح اذن ب ومنع ن 3 دب س ايملاو ا ايدج 0

 ناسا سرك * لكبارتلا لك ايلاق اقلسودل اوميلع للا ]صلال وسر ناهنعّشاى 2 رىردملاديمسلانعمئيملا

 ا انما حيي ثايدحا ده * لوشن هنم لدرخةبح لكم ل هللا لوصو انوهامو لبق هسسذ بالا

 انالسمن نافعان” دأيع نب نسا نم ىس ومالا هنع هللا ىطر مامالا قاحسان دنا ركب ونا خيشلا 4 ىتربخا ©[

 ةءابعاملع ءادوس ةأرسعا هدنعور ٌدىبا ىلع ءارقلا نمرفن لخد لاق ةب القنا نع قار ولا رطم نع ىبحتن مايه

 هللاو هيلع هللا صم اهلا انا ياخ ناواس مادلا نم انيلعاولاقلسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر بحاصا ذهن ولات

 ط رش لعدانسالا حيحص ثيدحا دهس يسمون ا انلمادا فا انلامح أ يو ةلزمضح د منهج رمصب نال دييع لسو

 * هنع ىلا مت" هللا ىطرى راغتلارةىلا نم عمس ةءالقوا ناك نا نيخيشلا أ

 عمت ١؟رفصحلاوا نارفعزلا وهودسملا عبشملا عوبصملا بوثلا ميلا مضي دست مج ديالا (0)

 انبطقتت رضح ةمئجا تءاج الق خس رق ىلع نادملا نماناز لاق ىملسلان محلا دبع نع بئاسلا/ نب ءاطع نعم ةياعنب 9 1
 قشادقرمتلازاوالات ب رتقادقةعاسألا ناوآلا رمملا قشثداو ةعاسلا تبرتقا لوق لنجو نع هللا نال طا

 لهاجل كنا ينايلاق دغسانلا قيتسا ىنالتامف قابسلا|ادغور (ضملا مويلا نا والاقا رف تندادقا_دلاا واللا

 م 5 ا 0
 قيس نمقناسلاو .رانلاةءالانا و'الاقايسلاادهتو 3 اينما 3 ولالا والا قى رف تن دادق ا ديلآ لا والا رمملاق كلا وأ

 *  ميو ةنكسا ىلل

 فبحاصا ديما ولاَقلا قاارملا تينا ولو قا رملا كل انف ويرسات هنهلوهامزورهارقوا لاو قولخالودسا#ا مايل

 ايهييسس ليص مسالا ىليلخسنا وايسدلا نمانيلعا ولا ل- وهل ا وهيلعّشا لص فال ولو

 *« هعلس ام ( تلق رد دبا نمعمسةنالقوبا ناك ا ( م خ)هتموجتتا انلعلا دامسقا انل اما ىو ةلزم ضح 2

 علل هد 1

 / قارعلا تا ولو رعلاىت 1ناىق سان هذه لوق امزور دا رذوالاقفقولخ الو ى]دساع اماعسيلةناوطق 3 دم

 ةعاسلا تيرتقا لوقتهللا نا لاق ةضذحا:بطقت انرضح ىرخ.لا ةما تءاج اياد ءازمللو مويلا لمعلا ىتسرمتا |

 لك الاقل وما وهيلع هللا إسنا لاوسر نا' دهسس نا نع ميلا ىلا نع جارد نع ترام نب« ورم

 هحيص» نوتشتم هنملدنرخ نم ةنح لثملاق هللا ل وسر اي وهامو لبق هبة بعالا ناسدالا نم *ىتلكبارتلا
 مع :اوطقةءابعا ملطعاد وس ةأرصا ةدنعورذقلا لعءارقلانم رف ل غدلاةةنالقىلا نعقارولا رطمن عج مانزل
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0 

 اا 1 او كج 7” ىف (نمدنلا م كرادتسلا)
 1 |مدحارظنف كمر ءاش نا وايكذع ءاش اف ىلاهل هللا نام .ةنلثنا لع ةعاسلا موه نا ىلا اسدلا تاذمفاوعش ناو

 اده #* ةعاسلا موق ىلا نايدع اف فءعض فلا فلا اندلا باذعراتن لب هيحاصل أه دحا لاف هيحاص ىلا

 ش هناف لقعلا اه درب ىتلا تالاهلا 0 ا هم .|نعةملس ن , يم كش كرو هأح رخل و دانسالا ماب نردد

 * هنعأبس 3 رفش كسل 1 هماخا هينالر كن الف ةعنصلا لهأ نم "5 نالخال

 رفعج َن ديا ديعانث مصاعوا ا ىمو رطلا ىسيعن ةحتانتو رعي وحلا دمج ندمت 0س ابعلاوبا 03 ايربخا 2

 نيب طفن رم نا راشاو ف رعلا همجلب رخ الاَلاق و هم ذاةمحش ىلا ايه دحا لام دان انمٌقرعلا ملم 7

 #3 هأح رد و دال متم ثردح ده ةنايسلاب هَ ذأ ةمحش

 درج لا دبع نب هللا ديبع لع واانث زازبلا مركمنب ن :,سطاان ناظفلا دانز ن هللادبع ندا لبس وا < ايريخا

 مل-وهل اوهيلع هللا للص ةلئالوسو عمايدعلا# ىنا ىندخب عو "الا نةماس ن سابا انمر امين م ركع انن يننللا

 هيلع هللا لص هللال وسر لاف هنما رح دشا الجر موبلاك تنارام كا هذ هياعىدب تعصوف اك وعوم الحر

 اذه# هناا ن نمدشنيح نيلج رل نييفقملا هر 1 رلانيلحرلا كن.ذاهةما فلا 0 م ار ماب كرخاالا 0 26 و

 4 هاح روم 00 لسمط رش لعب بر كح

 ةعيفناو راما نورمم 0 بهز نإ 3 هللا ديع ائئرضن نب رحئانت فوقع ن ٍ ديس انعلا واما 0 0

 أذا ىلاعت 0 هلا اوهيلعدتلا ل اًض هللا ل وسر نعدنع هللا ئىقَر رشللامن سنا نه ىدتكلادمس نب.نانس نع

 «ةمايعلام وهيفاو حسد هنلع كاس دا ]رمش ديعي دارا اذاو 3 دلا قةوقملا هلل اربخ ديعبدارأ

 « انربخا و
 (كحرءاشناوايكب دعءاشنافهللاناقتت نأ ىلع ةعاسلام قارا لا دل تادف ناو رش الات اد مقفل

 «ةمايقلاءون ىلا نابذعي امبف فءضفقلا فلا ايدلا ب اذعراتخت لب هبحاصلا هدحإ! لاف هبحاص ىلا اهدح ارظنف

 # ث كل ركنم م اخونا لاقو 0 م ىىأ املا لاق ٌق لقعلا اهدرب ىتلاساآل ألا نم ىبحن كنااقح كلر و بص

 4.> اصل 5-5 لاق ام ديمسىلأ هر اىلا تلسللخ آف ريبخ نب كييعس غ نع رفعجن ا ان 6 مماعوا 3

 | لاقوهذا ةمحشملا ان لا مدانإ نم ٌقرملا ا لو هلو هيلع هللا لص رك ا

 37 م6 ةنأب هلأ هيذا ة هم ش الإ طل رم نس ازاش او قرعلاهمجاي ر 5 5

 3 كوع 8 الجر ملسو هل اوهيلع هللا لص تاو عماندعلاق 9 ىنأ ىنتادح ل ن سابا |ذزلا . رات ن ةمركع ©

 دشاب كربخاالا لسوهل اوهيلعشلا لص نال لاذ هنما رح دشامويلاك ثم أرم هللا, تاقف هيلع ىدم تعضوف

 * ( مهنا صا ن< لسد نيلج رل نييففملا 3 نافارا نيلجرلا كنذاه ةمايعلاموهنما ر 8

 هلا اوه .لع هللا للسص هللا ل بناوسر نع سلا نغى كل ادع نب كانس نغ ثراحخلان و رمق ربخا ِ تهون و

 ىتح هبن ظيهيلع كنسما ارش دبمب دارا اذا واين دلايف ةنوقعلا رع اريخ دبعب ةارا اذا هللا تا لاق لابساو
 ممن -

 *« ةماعل 2 4 او

 نإ 200

5 

 00م وو



 ١) (لاومالا باتك) , 6599 . عصيخلتلا عم ك ودتسلا . 50

 3 جارم ١ 1 3 ىضر ناخخبشلا مجري ا تادايز ينادقو هيف انتا لبو اهلا تفاح دقو

 نعيبسارلا ةيباط وأ اي ” لمن ن رافعات نييبملان ميهأ رات ب نادم اق بلا ديزينب نادبع 4 يب ربخا »

 فانصا دبا ىلع ةمالا هذه ريش لاق 0 هلأ اوه لع هللا ىلص ىبي لا نع وجان . ع ٍةدر نا نع ررجت للُق

 ةيس ارلا لارا لا انما مر وبلف ىلعد نوز و رخاوا ريسلابا بج ن وبساي فنِصو باييي> ريب ةنخلأ نواخدي اص

 اهه وطحإبا امالاو بوذا مرو لعواثيش يبا وك ردي [ىديب ع نم ديبع ءالؤهلوتف رءارهو مهعهللا !لأيف

 * هاجرخم لو و سم م طري لع جانسالا حي ثيبحاذه# يي وجرب ةنحلا اولخداوىراصنلاو د دوببلا لعا اهرامجاو

 نعْشر ابان ورم فقخا بهو هللا دعا انثى لوما رصصن نيرا بوقمين بح سابعلاوبا 4 3 دج ف

 ٍركبلا لاق ة لسوإلا او هيلع هيلا ىل + يبنلا نع هنع هللا يضر تبل امني سنا ِنِع دعس ن نان نع بوبخىنانب دب ري
 "ا ةنارحجلاو 1 د

 : 2 0 1 00 ناسك يرق نع ريبج ن يع هس نإ ِء هبا ا 5-0 ةدلسن يب

 ضرالا ىلا اط 7 تالا“ عل 0 تورامو توراه يا نا يما اهار اذاؤ

 0 ناداهماسم 2 ا تةقااوامل م رخو الي احا ان .عيتاو بانا

 تام تخبيف ءامسلاىملا اهب تجرمفامب تملكتف ةبلكسلاا هايل فاهم تاج رمت يتلا ٍةماكلاى الع تليف دامبملل

 ةرخ الا با ذمف اهيا املا ثِجفاج رمي مف ءايسلالا !يناج رسب انك يتلا لكلاب اياكتايسما اف نورك

 ١ ٍةرايسلاعبمسلا نم يتلا ةرهزلا موجنلان مم روبثملاو لو صالا ىف : اذكم 00( مد وبظ ّس نورِخاو 2

 ٍ نوميمةز جوباهبدرغ# يسعو يسمو ميها ر را ةنالثلارمتلاءالؤهالا 3 تيلصف مبسم نمو موسم ملل ىهيس نم

 *« هريغودمحا هقثميط( تلق )هيفاوفلتخا دقور وعإللا

 مسوول آو بيلو هللا ليص يننلا نع هبا نع ٍةدريىفا نعرن رجن نالبفنعو ٍدادش يبسارلا ةجاطب وان ان نانع »

 ِن هولا وأ اريس ماج نوبساج فنَم و باييبح ريغب ةنللا وخدم فنص 5 الث ِةمإلا هذه رشي لاق

 لعبائيش يلا ركرشنا يدينعنم دب ٍديِع ءالؤهإ رفع اوهو مهنع اولا ةيسارلا لالا لاثما مروبلف لع

 » قحر ٍةنلإ !ولخ داوي راصنلاودوهيلا لع اهولمج اواهوطج بولا وأيا اطيا عروب

 # رابلا يف ايللاوةميدحلاو رك عوف رم نبا نعد نب نايس نع ب بج ينانب بزب نع ثيرامل ان وري د

 لاق اه !راذاؤوبب ءارجلا تمالجا ل وهتنإك هنا رنا نعريبجن ديعس نع هبا نع ليهكن ب ةملس نب 4 يع

 اناككيضرإلا يلا يلاالطيمإف ٍضرإلا ىلا ا ا اي تدر ملا نم نيكل ٍناِلاق مي
 ظ امماع تبعلاو سان نيبجا نم ٠ أرها | ضعف ءا م !يسلايلا اب باج رمق تاملكب ايكت أيبسما اما سانلاِنِب نأ ا

 اريناجرمت يتلا ةيلكلا فلم ت تب !امفاداعم اماعو تح نإلمغإلا رف اههسفنا ف تبقلاو | 6 ارخؤب 0
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 5 7 0 3 ىلا 0 1

 « هاح رم و داتنسالا

 هن اماعنيعبساهرخ ١ ىلا نيبتنا ام منهج ريف ث نمنيقلاف نبموحشل تافاخ

 ايس نودامح ان ىمبتلا دمج: نب هنادي ان ننيبش ن لعن نسا لدنلا ذاشمح ن لع « اندح ف

 . تا لاق وس وهل .اوهيلع هللاللص هللال وسر هنع هللا ىضر دوعسمن لا دبع نع ةمتلع نع ميها ربا نع ةز .جويأ

 اننزاسق لاق مادي ت عشرا طبهاذاو مالجر تءفر عشرا اذاني راق ماللسلا هيلع ل ربج هفاخ تنك رف قاربلا

 ماليبلاو ةالضلا هيلع ميه اا تايإ ةرجت مم لاقل ربح اباده اميت يع

 ءالؤمالا ب نر تيلصف ريل مو ومهم لع 10 دن مرنم ءايسالا قرش ف دحبلا متاح م«ايينالا اهم

 روع 0 كوميم ةزم ونا هيدرف ثيدج اده# 0 ةاللصلا 7 ىسيعو حد همو ميهاولا ةالثلا رغذلا

 دقو َ 3 1 ا عم “ب يي ريض ىا مت ضر الام :()

 تافلخ عبس ذخا والاقلسوول اوهيلع مال ص ئنلا نع ةرب ره ين نعءانيسحلا فا ن.ةبمعان جا جلاب ي« دقرف 9

 « لايم هدنس( تلق ) اماع نيمبس اهرخىلا نيبتناام منهج ريفش نم نيقلاف نهم وحش

 همت ضرا فان راش هادد تمشرأ طبهاذاو هالجر تءشرا مرا اذا انءر اسق ل ربج فلخ تبكص رف قارإلا

 ءايينإلا ىلت رشنف دجملا تاخد مئءاربنالا اهب طبر ىتلا ةقلماب ةءادلا تطبرف سدقلا تبن انينا ىنح انيضم من

7 

 |ن دقرفان ةيتقوا انثركب ىلا نب دمج انث نايت ن نسما انث هنع هللا ىت ىو ديلولا وا ةاتسالا « ايريخا »©

 موس ذخ اوللاق لسوف اوهيلع هللا لس بلا نعهنعتلا ضرره با نعءانسملا فان ةيقعاتثرصت ونا جادملا

 ىلا انيضفا مقنتنم ةمغئضوا ىفريسناك هنا ىلربج اب تاق ةبيط ءاجبو ضرا ىث ا ايضا تح ةنتنم(١) ةمت ضداف | ,

 | ليربج اكلمما ذه نملاقف لصب مئاق لجر ىلع تر افلاقةنجلا ض مراهذهو رانلا ضو اكلت لاقةبيط ءاحبف ضرا |

 | لوخا اذهلاَعَق ليربجاب !دهنم تاقف رسيلاكتم ال لس لاقو كرت ابىلاع دو ىل مح رف دعك وما انعل

 | ليربجإباذه نم لاقف لجو ىلع اننافارم دن [وص تمدسف ان رنف لاق مالمو تالصلا هيلع نب ىسبع
 اركوخا اذهلاَدَف ليربج اياذه نم تاقفر سيلا كتمال ىل- لاقو ةكربلاب ىلاعدو ى بح رفدمم كوخا اذهلاق

 | ملاق هلدح نم كلذ فرع دق لاق هدر ىلع تلق هير ىلع لاق هتوصو هرم د تاك نم ىلع تلق ىسوم

 5 طبر ىلا ةقلاايةادلا 5 ايفون تب تياتسا ىت>ائيضم مكر بلاب ىلا عدو بحرف انوثدف من مث نأ اللطاو أ

 1 تيبارلاق لس وهل اوديلع هللا يمص هللا لو سرنا هللادبع نع ةمملع نع ميهأ ربا نع ةزمج و اان هملس ن © داع 0

 | نم لاَعف ىلصي مئاق لجر ىلع تن اذةنإ-ا ضراوذهو رانلا ضرا كلتِلاّمف ةبيط ءاحف ضرأ ىلاانيضفا ىتح ةئتنم

 ظ لبربج اباذه نمتاقف رسيلا كنتم إل لس لاقو كربلا, ىلاءدو بج رفدمح كوخااذهلاق ليريج اي كءماذه

 | كوخااذه لاقى. ربج ابكعماذه نم لاف للجو ىلع انسافارمم ذو ان وم تءيسفان رسم ىسيعكوخااذهلاق

 | ىلع تلق يسوم كلوخا اذه لاق ليريج اي اهذبه نم ِتاّفٍرسيلا كبتمإل لس لاقو ةكربلاب ىلاءدو بحرفدمت
 ْ حباصم تأ رق برس من هبدح نم كلذ ف رعدق من لاقدر لع تاق هير ىلع لاق هيوشو هس اك ةزم

 | ةكربلاب ىلاعدو يح رفانوندف من تلق اهم ودْيا ميهاربا كنا ةرجيش هذه لاق ليربج اياذه امتاقا ءوضو

 _(4ج) (١ لاوهالا باتكذ 0 (نصيلفابم كروتبلا)

 ا
 أ
 ا
 ا
 ٍإ

1 

١ 

 7077 ا تهين تا ب ب

 !> زبد نضشيينيسو 31:02 20يييكزتت كا



 2 6لازهالا باتكذ 7 22365.62 ( صرخلتلا مم كر دتسلا ا
 أن انركش ؛ منيطعا اذاو ناخم نائداذاو نفملا نلًاس ناو نيشقا نمتنئاا ءاسنلا امف تير نمرثك اواهنع ترخات ٠

 ىشخا هللا لو سراب ديعملاقف ىازللا رتكان ديعمهب تيار نمهبشاوراثلايف هنعمل اهف ثان الو ْ

 ثردح ا ذه © مانصألا ةدايع ىلع ن رملا ل نم لواوهورفاك وهو نمّؤم تذااللاةقىدلاو هناذدمش نتؤع 1

 3 غارت 1و ةانسآلا -

 ةماد ىلا نعو رهين. د مشان ىراصنالا هللادبعن دا ىزا رلا متاح وا انث رزولاى نان نمحرلادبع « ىربخا ف

 1 ْن ورمجابف ترارفراتلا يلع تضرع لس وهل آو هيلع هللا للص هللا لوس ر لاقلاق هنع هللا ىَحر ةنرب سقت ي خا نع

 *رفاك هباو لس كيا ال لاق هيث قرض هللا لوس 0 00 0 هب 00

 نع تثرا الا 0 مح 0 هللا ديعأت الو ضر هن رقد ذل ىابلا» | ٠ م كوع 0

 0 لوم كرش سو 01 ودك وقف كانط لودرشل كنا ريد هلاتق تعول كويل 5 0

 * هاحرل و دال مسي د دح أ كه «راتلاملخ ديف ممنسلا !مهملع ذبتماو هللا مهةمصإ 0

 الان افلا ندم ناينلاو ١انن (الا#) بلاف نادمتو ٌرزملادب 1 لالا هج نيىلع « دل |

 ناوكتلرا انلا لها نا لاق سوقا او ةلع هللا لص انوا قنا هللا دمع نع 20 تبنع لا نيكسمن |

 م هم كيج ادي 0 نزلا كم قع عدلا نوكل 6م 0 ترآ مه,عومد ِق ديالا تن رو اول
 محا

 ةعقر»

 نفل للا ناونشما نما نا ءاسنلاامق تبارنم زتكاواهع ترخات اهتمت تدج وارق راتلازع ترا 2

 مثكأ نيدبعمد» تر نم هبشا و راتلا يف هبصق# رج ىلع نؤرم اهفتأ رو نركشن [نيطعااذا 0 ناسا داو
 ل نم لواوهو رفاكوهو نهم تنااللاةىدلاو هنافههيشنم لع ىتنت اهللال واي دبعملا دفق جا زينا
 * معاك م مالا ه داع لعوارتللا

 نة ن ىلل نورمع اهف تيار ق راثلا يلع تضرعأع وفر ةرب رص ىتا نء ةملل- ىلا نع ورم نب« دخت إف

 ' تك ١ هيتنإأ ار نم هيشاو مالثسلا هيلع ميهار ادهم ريغو بئاوسلا بيس نم لواؤه وراثلا هبصق رج قدح

 * ( م)رفاك هءاؤرسم كياال اق ههيش قرض هللا ل وسام ك1 لاف نوما ىنانبا ْ

 موذاك ادا لاق لسوهللاو هيلع هللا لص هللا لوعردا دييعس ىلا نع مثيلا ىتا نع هلا ترا ان ورم 1 ١

 ترعب كلما لادف اون دك لوميف كلغ نوديشل د كانا ريج 0 ْ

 *( م) يصح هراذلا مياغتسق مهتتسلا مهنلع ديشنو هللا مهتمصي مثنوفلعتف اوقلحالاةيفاو 2ك لوتق 0
 "لهازا 4 وهل اوهيلع هللا ص 00 0 هللادبع ن م ثتدح لاق -- 4 7 , ١

 صاح و 3 ةلممب رقاكلا 1 ريع ةمال

 00 6 ماتصالا ةدارعىلع بيلا للا لو'ر
4 

 مع

 زانلا لها عادم 0 4 رفا ِ 4



 0 ءامةفص 2

 ش ةايييزلا ف فلا 0

 جر ”لاوغالا تاتك) ١ ١ »4.*6 2 ٠ «صيخاتلاعم كر دتسلا)

 ةنأ مس و واللا وهيلعهللا لص هلال وسراب ربخا انهاه نملاَمق ديلولااب اب كيكباممهضعب لاق كس رمثلا سدت

 0 هأح رع و دانتبالا امهم ثيبسا همه مني 510

 نع جار د نع ثراملا نو رم ىربخا سهو نب هللا دبع انئرصت ن راتب وم ن دم سابسلاوا « نيد ف ا
 ٍ ب رقا ذاف ا نلا ركعك لملاك ءامولاق مسوالا اوهلع هللا للص هللا ل وسرا 4 هنأ ىدرديعس ان . 6 مثيطأ ىلا

 ## هاجر 0غ ؛ لو دانعالا معو ثدحاده# 4ف هبحو ةورف ت طمس هنق ىلا

 ا كم نى نءماشهانت سنها ربا ن لاس ةعزخ نب ىرسلا انئلدعلا ١! ةمصعن ميفاربا #* ايريخا 2

 ج1 الاديان لزيز نر تبدس الوب عدول نفر لبخ نب ىلا دعو 4تاز مليم ملك ازيملا |

 2 اوخ اوانناومما نسا هنلا لوي راب لحجر لاق ءاسيلا لاو قاسفلا امو هلال وامر اي اولاو راذلا لمهام َّى اسهلآنا

 طرش ىلع حي ثردح | ذه * نربص, مل نيلّا اذاو نركشن مل نيظعا اذا نرتكحلو ىلب لاق انجاوزاوأ

 *هأج رخو نيخيشلا |

 هللا ددع نع و رم نع هنئا ةيبعأ انئىلا ان قرلا ءالملان لذاها اننا دمبم باللسان ادمن نحرلادبع ١ ربخا ه|

 م وهل !وهيلع هللا ل هنبال وسر عمن :,كانب لاقدنع هللا ىضر هسا نع نم ينأن , ليفطلان ء ل هع ن دم نيا ١

 هللاو هيلع هللا لص هللا لوس /نأ رف لسوالاو هيلع هلل! لص دا كسا فاونشلا ف نياتلاو ريظلا ةالسفأ

 تميس كب 0 هللا لوو س رامي ت امو سانلارخاتق هب ةسباثلا رخئان مل سانلار 17 0035 هوان ل ريت عش ل وانت :لس وأ

 نمافطق تالقأ ةرضتلاو ةرهزلا نما مقاسك ةنلسا ىلع كس ص ع هنآ اتق ةالصلا يق هاعمصلا ” ضنك مابك : ةيش مويلا

 رس تدجو اق رانلا ىلع تبضرعو هنو ىنبب ليش هنوصقتسال «ضرآلاو ءاهسلا نب نمهنم لك ال هذا ولو امنع

 ترخات ضرالاو ءامملا نول مر

 5 قرشلا سدقلا تب روس لع تماصلان ةذلبع ناك لاق ةدود ىانداز نع ّر ءرملا ديب نب # ديسس وف

 نو عني مهتم ىارها ملسو هل اوهيلعشا لصّشالوسر انريخاانه | هن نم لاتقد ل ولاابااي كبي كام موضع لاذع ْ

 تيرلا ركمك لاق ليملاك ءاملاق لسسو هل اوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر نا ديعس ىنا نع مثيلا نانع# جارد وف
 0 - »هاف هرج ةورف تاطقفس 1 هسارف اذا 6

 ناو واما واما هما 5 لات 0 قاسفلا اا ولاو ها َك اتا 0 0 و ١

 « ( مخ )ذربصر ع اًداو نركشإ نيطعا اذا نونكلو لب لاق هلل هللا لوسزأب

 و ودل اوم 5 هللا لص هللا ل ووضو مم نمت ان اع لاب ١ نءيفا نيل زمفطلا نع ليمع يدم نب 4 هللا دنبع 3 ْ

 انا رخاتق ةناثلا رخانمت ساقلار خب او.رخاتقن هلوانش 3 001 هانا ارهفادخت يفوكصلاق سانلاورهظلا|

 نماهق اءةنطا ىلع ترضخ هينا لأ أ قف ةداصلا يقوعنص* كرنكانم ا2 اكبش * مولا تسوءمص كانبأر هين! ل وسرت تالا ١

 هتسو قبب لي هب وصاتم ال ضرالا و ءاهسلا نيل نم هنئم اكل هتدغما ولواهبنع نمافطق تلوانتق ةرضنلاو ةرعزلا |

 تضرعو 22١0©

 17 تت اروهجس لع هنط هللا ىضرتمماصلان ةدايعناك لاق ةدو-ىنان دايز نع ىتونتلا ري زملا دبع نن ديعسانت فدو

 أ سا

 00 1 ز 00 0000001 لل مم م"



 4 (لاوهالا ٍباَك) 00 ( سيلتا عن كر دتسلا )

 و ءاشنلا ةيلع نم تبل ايما ىلا ف منبج لما رك انك. اف نكي 207 نقيض ءامنلا ريثمماب لسو

 ندو لمع ثاضقان نب كم ارامو رييثملا نرفكلو نءلل ا نرثكت ن ا لاق ماج لها رثك !ن رمي هللا لوسبراب

 شمالا نعروصنم نعرب رجماوردق وواجرخم مو نيخنيشلاط رمش ىلع يبد ثيدجا ذه« نكتم لجرلا بال باهل
 *« هيف َِظ اهلاةدإب 0

 هب واممان "يبا أ دج ل دج ندا نبل دبعانم ب ه انكم نم ٍدهارلا نادم نب رفمج نبدا ركب وا م انيدح
 تلاقاهنع هللا ىّضر بنز نع سادبعةأرصا بنز ىخانا نع يتاطصملا ْن ثراها نبو رم نعيش نعش الاان'

 منبج لها 7 !نكب اف : .ركيلج نمولو نقدصت ماسلا ريئممإبلا ةةلسوهلاو اوديلع هللا لص هلبا لو براني خ

 'يزيا يلسوهلا او ِهيلِع الص هللا لوسر يلب هل تلقفديلا تاؤفيفخالجر هلا دبعٍناك و ٍتلاق ةم ايهلاموب

 1 لع قلادق بودل او اوهيلع ِهّللا لص هللا ل وسر يناك وتلا ة) ىرجح يف مات او ىجوز ىلع ةقفنلا ةقوصلا نمينع|

 ِتلاق يتجاكب اهتجاحرامصن الا نم أما هيلجاذاف بابلايلا تيبتتاف تقلاناف تلاق هيلببف ىهذا تدرج ىللاتف
 ىلع وانجاو ا ىلع ةقفتلا ٍةقديجلا نمانزع “يزن ملسو هلآو هيلو هللا لص هللا لويس رانإ ل هل هلايلتف لالا 1

 بش زو هللا دبع اما بني زلا# بناب للا يالا يينيزيبابلا ىلع لاقفلإلب هيلع لج دف ِتااقان رجح ماقبا

 َج هب تلاه ةق نمل كلذ ىلا مه رجح يفماتباو ابجا وزا ىلع ٍةَمْم هيلا كبالثيد رات الا نم ة عا

 ىلع حمص ثيدجا خه ةقدصصلار ٍرجاو ءارقلارجا نا رجا امل لبو هل اوويلع هبا لص هلال وسرلاة لاف لالبازيلا]

 نا رتل جبار ولاني هجر لبم درشو ةقاييبلا وذهب هاجر ملو نخل طع

 نهبباديعازت لابس ليسن ركب انياب هللا | ايدج ب هينفلا ق هبا مييهارتا قاجسا 2 « اندج »[
 ب

 "و 7 3

 ةردبج )
 ا

 موءايبنل ةياع نم ل 0 َتلاَثُق م ع 53 ك1 نك نك د ون ادصت ؛ ءاييبتلا رقسنإ لوول و

 ندو لمع ٍتاِصَق اننم عر امو ريثملا تركو ندللا 5 نكي اللف منهج لها رثكانخب لال وبر

 * ( مخ )روصنم نعربرج هبات منكم لجرلا ب تالا

 ِتلاق تبرز نءّتلادبع ةأورما رين ىلا نا نع قلظصلإ ن شراوبا نو رمت نع قيم نعم .شمتإلا »
 1 درت لها رثبكا نكلاذ نكيلح نمولو نقبصتءاسنلا رشم ايلاف يسوالاو هيلا لذ هل' لو سر انبوخ |

 هل تقف باهل هيلع و |! مق 12 وهلا هيلع هللا لص هللا ل وسر ناو ديلا تاذ ف رغج .هللادبع نإكو تنلاقةمايقلا ا

 هادي يللاَق 3 ماخناوريجوز لع ةقفلاوقدصلا نم ىنعىزجيبا لسد مل او لعللا ليصوتلا ومر ل لب

 هللا ل وهيرازل لسدل ت اقف لالبانيلا جرف ىج اهيكامجاج رابجنالا نمت سا هيلع اذافهنابىلا تهت هيلبسف هذا

 لعرلا# لالب هيلع "5 ها هسفلاب لعدانجا زاك بج 0 انع ةقهنلا مزج 000 5 نع |

 ا“

 ْ نام 0 يسرولاو لا ةفلالب | 3 رف: تاق قدها د ا مربع فمات او 00

 ءلسمبف ضءبدأ( مخ)اةدصلا رجا ر ارق رجاوارعا 5 دفن دس

9 1] 
 هلا 0 ا

 ع



 « ءاسنلا ةنملا ينكاسلقا

 انما رحا(١)مصعابارغامفقر يمكن يرغب نحناذا بمشلا لاف ميتا وخايف ابجدوه لعاهدم ةمضاوا,جدوهيفأ

 (4ج) ٠ «لاومالاباتك) 6 ( صيخلتلا عم كردتسلا)
 ٍ و قادضول ءايامادلا ملسوهل او هيلع هللا ٍلص تامل سوف هنعدللا ىذر ديهس ىنانعمشيحلا ىلا نع جارد

 ٠ *« ماج خش مو دانس الا مسي ثيدح اذهداس دلال ها نتن الان دلايف يف

 | نع ةبعشات م داع ن حو راق اصلا قاحسان دحام دادغب رافصلاه ورم ندم هللادبعوا # انريخا ل9

 تعج ,تلااقو هتمامع عزنت تلمؤل لاقأمهادحا ىلا ءاغ نانأررصا 4 تناك هلا ثدحتافرطم تعملاق حايتلاىفا

 ,يبك اس لقا لاق هنا لسوهل آو هيلع هللا لص تلا نع ثدخ نيصح نبنا رمسدنع نم تثجلاتف كن ايما دوب
 * ةقايسلا هديم هاج رح ونيخيشلا ط رش لعمءص ثردحاده# ءاسنلا ةنملا

 رقعج وبا اذن ةملس نب داهإ وب رح نب ,نامل-انث ىجبلا لضفلا نب نيسسملا انثئىناهنب غاصن دمحم ىتثدح

 2 ًارصاب نحنا نا ربطظلا رعانك يف ةرموا ميح يف ص املا نبو رم عمانك لاق تباءنب ةع زخ نب ةرامت نءىمطخلا

 ,«نابرتلامذهيف بارفلا ايه لثمالاءاستلا ع نمقتملا لخدال مهل او هيلع هللا لصفتلا لي ةلدوعار

 دب ماج رخو لم ط رمل ع 2 نحب دحادف

 ىلا نمد 1 5 لف 7 " هنن سلا نبيها ربا امثىدسألاديبعن دمج ندا ن نسم انبن عدل لع يا ا »
 تن نه

 | وا بح يف صادلا نو رمت عمانك لاق تت ن ةعزخ ن ةرامت نع طخ رفمج ونا ا ةمل-ن. د اماتثسأي'
 ٍ هللا ل وسر عمانك لاق مابعش صايسلا ن ن ورم لغ دفارجه وه لع اهدي تءعضودقو ارم وخ 0 اهدى 2 اذا

 اهنالوسر لاتظنواج را ورانا حا مع بارغاذاو ةريثك نابرغاذاف بمشلا اذه را - و ٍ هيلع هللا لص

 لع حرص 00 ينايرملا مدهيف بارفلا ادهردوك الا ءاس 0 ةنملا لغد الراو "1 اوهيلع هللا صا

 1ْ : # ماسح رخن و م طرش

 نايف سام ةيوعن :ةهيبقان : ليعفلان دمصلا دعا هباتكل صا نءو رف و ريصلا دم نب 3 دمحا ونا 4 انن دح »

 هلاو هيلع للا ادع دبس ناطر هومسم نب هللا دبع نع ىمرتلا ةءايمن , لثاو نعرَر نعر وصئم نع
0773 

 ا 1 : م نيحانملا ضعا يا(١

 تل

 هع ءايدلا لها ننال ا ادا ىف يقا ريم قاسمن ولدنا وأ لاق ديعس ىفا نع مثيبطلا ىلا نع « جارد ل

 تلاقوهتم امعزنت تاه امهاربيحا ىلا ءاخ ناب ارصا هلاك ةنأ ثدحح افرلعم تع 0 ني يعش 2

 لافتا ل سوةل اود ِتلع للا لص ي بيل نع 00 نيهح نإ ىتارمح مع نم تنحلاَف كد عا دلع متي |

 : : هي( مج )ءاس سنلاةنحلا كا لقا

 ايكايفة ربع وا ججح يف سادلا نرد رم ممانك لاق ةعرخب نب عزاجت نع ىلا رثمججوبا ان ةمل-ن < اح

 مريثكنلبرغب ن رماؤا تعشلال زراف وخابفا 5 هوم لعامهدب ةعضا واود ةوهيفةأصانن .ىضاذا ا رهلارع

 مايسنلاببرم ةيجلا لخ 2 سووا و هيلع لا صبا لوتس ذل لاش نيج لاو رامذملا رجا م دشا با رعابف

 ش ( ملاذا رغلا مذه يثبارغلا اذه لثمالا

 هيلع للا بص ةللا وسر لاق موعسم نأ نع ىمتلا هاهم نب لئاو نعد تع روصنم نع# كايممس د

7 - - 1 



 (4ج) ١ «لاوهالا ثاتك) 2020 ( صيخلتلا مم كر دتسلا)

 ةعبرارانلا قدارسللاق ملسوهلاو هيلعدتلا لص سالوشونل هنع هللا ىخر دييعس ىننأ نع مثيفلا ىلا نع جار دنع

 * هاح رغ و ىادتالا حيك ثءادح اذهدةنس نيعرا ةريسمأ بع رادح لكزردج ا

 هس ن ركل اننا ركلا دحسملا يفىلادت هتنااهس رح كم هيقفلا <لالا شا رق ميهارإا قاحساو ا « انادح 9

 سدعملا تسنذؤم ما وعلا ىلا نع سبقت ن ةيطع نع زيزعلا دبعن ديشنا نكمل و ن.هللادبع انندخ طاع دلل

 ا

 0 وسل مهنيإ برَضق نارقلا ف ىلاعت هللاهركذ ىذلاروسلا ناو |عنع هللا ىضرنو رمت نءهللادبع تعمسلاق

 * ميج داو هرهاظوهيلءامودحسملا ةنطان قرشلا روسلاوه بادعلا هلق نم هريهااظو ةنحرلا بف هنل كان

 * هاجر ' لو دانسالا 2 تي

 ير رمبببجبببجوسوووسووووصوجوو
 نعت راألان :ورهمىتربخا بهون هللادبعات ”ىبالو لت رصن نع ركتانت بوعي نب د سأ .ملاونا 0

 نم عمم برضول لاق لسوهلااو هيلع هللا لص ينلازا هنع هللا ىضرديعس ىت نع مهيملا نا نع حملا ىنا جار
 *هأج رت و داتساالا 3-3 ثيدحا ده «ادامر راصقرلالا لها ه برضي ع ستزلل منبج دج

 انثم داق نب عانس بنملا ىلا نب ميها ربا انثث ةفوكل أي هللا هحر ىتابيشلا ةبقع نب دمت نب ىلع نسما وبا 6 اني د

 هلااو هيلعمتلا للص هللا لوسر كنضلاق هنع هللا ىخر كلامن. سنا نع ىمشلان ع تقوس ديبع نع كل رشن

 تم تخج همام حك انهددريفلاقنيساكلا مآ ر كلا كن * الللبولا كيوشت ير 02

 ظطرش اع مي ثيدح |: لم# لاداحا' تنك مكتع اقسسو كسلا دسب ل ودفن لمعت: لاك اع هيلكر اركتو

 + اج زي لب

 _ ا الا

 نع ترام ان يورمقربخا بهو: نب هتلادا:”ىب الوللا 'رصفتنب رحمت انك بوتان د نأ علا وبا © انب دج وو

. ٍْ 

 'ريوسلالوقورحن. هللادع تعمس نسدنتملا تس لْذؤم ملو ملال ن ,2 نسق ةنطع مب 4 ديلا 3

 |تبجعلاه تكحح ىثىا' نمي ولاس الا" مل وهللاو هيلع هللا ليص هللا ل وسر 0 مون 0 1

 ' كلاادواش ةدأمث ىلع لبقا الىجاقلاق لد لاق ىن :ءاظن "النا ىنتدعو. سيلا برانلوه ةنمايقل ةلا موب هيرديلا ةلداحن

 ا

1 
 4 1 ع هور يلززبلا

- 
0 0 

 ٍإ

 ردو
 ١

 ْ #2 سيت» ملي +ىدلاو همها :وب هيب امون دحسملا هنظان قريشلا'وهنا'رقلا ىف: هللا هرك دئدللا

 27 3 اءامر.رإ .راصفتر انين

 العيس وب تاذيإس ودل وديلغهنلا لهنا ليسر كاس لاق سنان <يبعشتلا عت تكل !!دينع. نح# كلل ر شنو

 ىنمظت النا تدعو سلا برالوق ةماقلا مزهر ديما اقام تيحتلا_ةظتكسض ” تيا نمىنولا الا
 دهرفنيرتاكلاول ركل: لاهل يكس يطا لوقت ىسنمال دهاش ةداهش عريق الاغلاق لاق ظ |
 0 *(م)لداجا تينك نع اقحس وكلا اديب لاونف لمعي ناكاعت هياكرا ملكدو هبف/ى ع متخيف تاع ذيع ظ

 0 ا

1 3 

2 
ٌْ ْ 0 

 هلا لها هن بريك تتننل لنا نجج دددنح نم. مصمم برريضول اوفر دعس ملا نع مثيلا نان ع # جارد

 للبجلا

 ( تنفنا



 *ئالزا هللادرا اذا ١)

 © مههوج و ريع أدجا جر

 8 لوف مفشيف لجرأ يجف م,ماولاو هوجو ريغادحا جر الا هللادار ا اذاف ربخ هيفدحا هب كرتامو ريخع نم 5

 0 داب ت تاقف ملسو هل وهيل فا لص ىدلا تينا لاق هدج نع هما ن ع يكح نب زم انبمصاع

 - قيما لدتا لاق مالسالا ةباامو هللا ىأب ت 3 اق لاق مالس الاب لاا .رثلشمب < هللاهج ون كلاس يناف هلوضرو ْ

 امدعبك ا م "و هللا لب 1 نا ريصنب 3 وخأ م رح ملم ن راسم لكاك لا ىف وووزاصلا ميشو هلل ئهجو ْ

 (4ج) ( (لاوهالاببتك) .٠ عه: (صيخلتلا عم كر دتسيلا )
 'ءال ؤهىف نوريله ندلا وع بدكناب 3 نيستا اخو نيحملا طن كتل ونياصا!نمكل اولّق

 0 6 ق

 ا راولاق كلذدنمف كفؤ رعااملوةيفز الفان كوت هيف لجر هنداث ف ادحأاف رعيالف ' ىف هج رخبلف !دحا ف رع نم

 *رشنممم 8 ل مملع تهرطنا كلذلاةاذاف نوملكت الوارف اوئسخا لاق نوذظ [ انام نافاهنم انحرخا

 7 ٠ *هأج رخو نيخيشلا ط رش ىلع مص ثيدح اذه

 ثراحلانب ورحت ىنربخا سهون هللادبع ان ين الوملا رصن نرحب انن بوسي ندسمم سابعلاو ا # انندح »

 دب دج نم اممم ناوللاق ل وهل اوهيلع هللا لص هللا ل وس رناهنع هللا ىخر كيعس ىلا نع مثيلا ىلا نع جاردنع

 * ه احر 1و دان إلا يح ثيدح !له# ضرالاّن م هولقاامنالقثلاهل عمتجافضرالا ف مضو

 ىلع انعمسا باو ناقرزلا نر فغج ن ىبح ا 0 أع 'ئرق لاق دادغس هيعملا ناس ندمجا ركبوا« اربخا 2

 هللا ىنملعامالا ءيشلّمعاال أسما تنك دقوكد !الو كن. ديف ١ الواءيجج نيفكلا ىنمي ءالؤه نمرثكا تفلخ

 ل مول اسهادالا 'دىلز نار الارازلا نع 4 ده لاب نمل ىلا ناوفلا قراش ىئح ال لسا

 نيبنام لوا م 7 ادعلا مكهاوفا 3 همدةم "تر ؤعءدب مكلا #4 م مكبناف مدهاش مالف مىتلنادقبر لس اةيلاو قدا

 « هاج رخل و دانس الا ميرص ثا دح ادعو كنك. دكاحلا :: داده هللا ل وس راب تاق لاقدفكو هذخفلك دحا

 كراخلا َن ورمى  ربخا تعور هللاد.ع امن 11 ما رص نب رح 93 بودعلن دمحخ سايعلاو ا « امدح ١

 نع

 لحجر هىدانيفا دحا ىف رعب اللف "ىف هج رفعلف ادحا اسف نلغ نم كوفق مهشيف لجرلا *”بف مماولاو موه وجو

 : هي نااساما تلق( من )رشن مهنم جرم 59 تع امنا لاقاذاف

 عضو ديداح لزم اعممم ناوللاق سوه اوهيلع هللا ص 7من نو 0 ىلأ ن نع4 0 .

 ىتح كتياام هللأ ى 10 تلتف ملسودل او هيلع هللا لص ىبلا 00 مسام نوم لل

 رو هللا ىناعام الا يشم 0 اسات كدقو كيد ىف ١ الوشم اواو ىف 5 نايم ا لح

 50 ةالصلا ميشو هلل ىه>و تماسا لو قل لاقدتنا امو اقمالسالاب لاقاننركلشمب مي هللا هجوب كلاس! يناف

 ىلا نيك رششملا راف ى 5 | امهم كل رشا لسه نم هللا لبن الا ري ا صا ؛ ىلا وخا مرخاسس+ مل لكةو لا

 للف مهتم ةءابا دقق برل راق ىلاو ىذا 5 ثان له لئاس هناوالا يعاد رناولاو انلا نع م دينا لاما

 اننيداده هقأ لأ وسر يب كثاقلاق هنكو هذاك حان 5 .امىلوامت مكهاوفاة ةم دفمل وع ري ميكا هاك

 ناو 62



 يسب وم ميها رباه 0 ربح سب دعا مللا هيام ؟ لوا نوكبف ة هعامشلا ِق هللا نذأب م * كاع كب أطبا عا : ْ

 ا لاول هاك 2 (صيخلتلا عم ك ردتساا ١

 / رق مث ب ارسلا ة الم كركم ملزج مم ريف مناولاق“» احا رسز لازال دم ذم نولوةؤ نوديع نملوتيف

 لوم حيل دبع نولوقيف لودبعت وكون راصنلا تا 9 اضع ن رفاكلل دئمون منيجائط رعو هللا دبع

 هللا ديغ | رقم ةيش هللا نود ن م كوعب ناك نم كلدك 0 تا نسلا ة همس 7 ريف م لولوه 0 ءاللأ كرس له

 نيم مر ,4تنيف "ل هب و هد للا كرمت نول وهف لودبعأ نملوَدف لردع ما قب ىت>نولوئسم مها موعقو

 هب اكيعا ل فر عا اما ”لولوتيف مكن ر لوف رعت ”لهلوةيف يش 2-2 2 1 ل هللا ديعت نولوهيف نودع نمانالثوا

 اع 3 دحاوق. طر وبظ لوهف' 0 ىلع وادحاس هللرخالان مؤ ىف مب داو قأ - نع تدك تكلل 3 دنمو هاف ع

 للعب ريف طارصلاب هللا مان 3 ل مث *.او دوحسلاىلاٌل وع دنمثتك د قلوُتيفان , رزولوةيف ديفاؤتللا | 2

 رك ”ايعسلجرلا رك تح مام املا رك ملا رك منحرلا 3و ربلا لكم اناوا | سم ز مهلا «اردقت سان لا رمق ماج

 نذأب مثلت كل البا اك طا مىنا ذا لاقي تأطبا ![براب ]ومي هن مب لعطبات لجر#رخا ؛ ىيىق> ا

 اءاَّنلا لص مكيب مكيجمر 2 ارم نو مثميها رام لي ,ريج سدقلاهللا حو رمفاشلوانوكيف 4ع هشلايقىل )هللا

 نسمأف ا جومج ام اقمكب ركز نا ىببع يل هلهنلا مركةىذلادومحلاع اهلاوهوهف ُ نيا كد ١ مهشنالفر وهلا و

 نا الو! زولوةيفرانلا يفىذلاةنلبا لها ىرب مو متملغوالاق دارا نايم لاق ةنإلا ف تب ىلا رظنن ىهواللا سفب نم

 جرف نيم ارا مجراانا لوغ مثلا موه شيف نونم ؤلاونوطاصلاو ءادبشلاو نوييزلاو ةك الملا عفش مثيلا َُُس
 ا 1 2 2 2 8 5 1 21 00 5 ,

 ودمع هدم لاقو ري ىفيكك-اماّنلا دبعأر قم ريخ هيفادجا 20 هت رب قاخجا ميج ججرخاامرثبكارانلا نك

 7 --ت 7 نصح يي م تب ادعت 7 وسيم

 موو منهج انيطرعو هادي و رقم ب كاوا هلا 0 ومنهج مم بد ولاق ءا - له لوف ار يم دبعي

 موي ديف من نول مف ءاملاو ر 5 ! لهلوةيفحي بلا ديعت نولوهيف نودع نا «لوقيف ىرادطنلا قب 0 نرف ةاكال

 نوملسملا ىف ىتجنولوئديم مهم مم | موهقوال# ميش للا ٍبودنم كييعلا ناك نم كلذك م تبا رسلا هم هه ؟يبهاو منهج

 مل زنا مهلا دبمن نولوةيفنودبعت نماثالثوا نيم 8 ربتتيفل همك ريثسإلّللادبمننولوُعيفذ ردمل ةلرق

 ا نمؤم ى مساق قارس نع تيك كلذ 000 نو رع هنأ حبسا: ف رتعا اذا نولوف هنوف رع : له ب لويد

 نينو اك لوكيفات 2 نولووف دف ايلا اميفاعاك حاوي هبط مروهظ ل نوقف انأأ ىثون وادجاس 3

 عر رك قد ملا نا ما صو :مهلا مع اردت سانلا رهيف منهج لع ب رطيفطا رصلاب هللا ساب نوما متناو

 ىتأطبا 1 ترا 0 هنطي لع طليقي لجر مرج ؟ىجي ىت>ايشمو ايعس لج للا رع يتح م املاركم ليلا ارك

 اماقم شر كل ؛مرب نأ بع ياء ”هللارثذ "د يرزلا ةومحلا م اًهلاوهو ا |يفدحا مف هش اك موقت ي را

 يذلا تيلازالا لما ي ريف ةردملامونوه ورانلاف تو ةنجلا يفت نزع يهوالا سفننم سيفادومت
 ااا ميم مئانيلع للانِم نإالول نولوتيفرانلا يف يذلا ةنالا لها ري موب متماعول لاقما را نايف -لاق» ةنملا يف
 رخل مرثكار ايلا نعم ف نيوارلاب جرا انالوقم هللا مومفشنيف نونمؤااو ٍنوؤارصلاو ءادهشلاو نويبنلاو

. 
 مس

1 3 0-6 
 كيه
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 ( للي نيج س

 روغا دججا جرخمإلزا يادار افنان ارت ف مكس امالتمريخ هيفادحا كرتبإل ىتجهتجرب قالا ميج
 ةيتتك ىف 7 اي ب تت

 لوا 1 نو هم هلاوشو ع 2



0 0 : 
1 

8 
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 اتراتوح هنواتاتو مهللاعت تارفلا اده اا هقرفوحعيشلا :ترانم !ملهأ قحعات هقرفو ا هترذفقرف 4

 | قداصوا قربخاو لاق دحا مهم مجري الف نواتتقيف قاباو ارقشا رف مق هدد نركب ماشلا ىبرغب 2

 وجاي جرو هلتقيف لزن مالسلاهلع عيسلا نا باتكحلا لها رعزيو لاقرقشاسرف هناذج اننب ةعير نع كَ
 ]نيف نو موميف 8رخانمو مرعامماىف جاتف فقنلا لثم ةناد مهملع هللا تءبيف ولست, بدح لكم جو 0

 | عدمالف ةدرابر رهتز مف احمر هللا ثعبو مهمضزالار ,عطيف ءام لس ريف ل> و نع هللا ىلا احق مهم ن 0 3

 | ضرالاو ءاايز روصلاب كلم موقت متسانلاز ارش ىلع ةعاس مقا كالت هتفكالا انمونمنضر.الا ىلع ىلع ا

 / ننال نو نكد مث كمر ءاش 00 تام الا ضرالا و تاو اهسلاىف هللاقاخ نم قسالف هيف خفتف 2

 | تبق لاجزلا 0 را نم ءام هللا[ -ر رم نا ةجط نا دحا مدا ىنم سيلف هللا ءامامأ 1

 ب .  لاوهالا باتك] 2 هدد ( صيخلتلا مم ك ردتسلا )

 و نع ةداتق نع ديع أبنا ءاطع نب باهؤلادبعاتنا لل طىغا نيئيحانب لدعلاب وعي نب نسما  انربخا 7
 أمها اجحامتمسيجمالاماعنيملرا مه لع لاق كل راتيط ضيف كلامإلا ودافو لجو نع هلوق فو ر< ن هللادبع نع بوا

 [.نوملكت الواهفاوكسخا م لثم مهنع لخيف لاق نوم ظانافان عزافامسم اذج رخ !اننرنول وةيفز وثكام مكن 1

 هداج رخو نيخشلاط رش ىلع مير ثردحاذه#« قوبشلاو ريف هال زاك اتمفكلامنغيح :موقلا سبني مهلا دق

 0 ثراحلان وركن رب را هسهو نإ هللا دع 9 0 59 رصن ن:رحاش تومعإنب دمح سابءلاوبا #« اندح 7

 ٍآ | د ع
 ا 0 سول اوه.بلع هللا لص قلوس نأ ةدع هللا ىذر كييعدم ىنأ نع مثيلا يلا نع حملا ا . ارد نع نع

 ٌ «اعارذنومبرا هماظعو هم ىوس هدل>وناقرو لع هذكنوذحا لثم سر ضلكو مايا كيد ةريسمرانلا نم رفاكلا

ْ 9 0 

 - * هأح نرخ و دانسالا حك ثب بدا ده

 ا ناننس 1 أن ضفعن نيسان مصأعن 1 دكماانع قامصالا دهازلا هللا دبعن عاصر 4 انر ريخأ 0

 0 3ع اتلاف قرتف لاك هللادبع دنع لاحدلا رك ذلاق ءايعزلا يل ن 1ع ليج كن همس 3 ديعسن ا

 ىلا داتا امام ريثتف حاب رلا لسرب يدذلا هللا هللا دبع رقع رع راما ردا ناد تيس : اك معاهجو مها

 أىلا حور لك قاطنف هيف خفتيف ضر الاو ءامسلا نيبروصاب كلام مون م روشنلا كل ذك غلب يتح تبدل

 وبلا قليف قلخال ىلاعت هللا لمع 5 نوملاءلا برلامادق دحاو لجر ةئ 2 ن وئيحيف لوموقيف هيف لذ دتفاه دسح

 ل رش 00 0

 مهيجمالاماع نيسبرامهلخم 15 كل ارجو هلوق ىف ورح ن هادم نع بوا ىنانع ةد تق نعا# ديعس

 ْ امفاوثسخا مهماجا مع ايد دلا لثم مهنع ل اخف لاقنو ولي ظاناف اندعنافا م م ائح رخااشر لولوي ةقاوُبل كما ماجا مث

 *(م خ) قيهشلاو ريفزلاالا ناك نا ةملكلا هذهدعب موّقلا سينام هللا وفلاق نريلكتالو

 دج" ثم س رض لكومايا ثالث ةريسم راثلا نم رفاكيلا دعّيماعوف م ديعسىفا نعميشيملا ىلا نع 4 جارد ف
 «رسيحص« اعارذ نوخبرا هماظعو هل ىوس هدلجو نآَق رو لثم هذفعو

 ثالث هجو رخ دبع نوف رت لاَ هللاهبع دنع لاج دلاركذ لاق ءاررعزل ىف دا نع ليهكن 3 انما # ل نايتس ,

 نولوعُف نوديعت ملت وهيل قايف قاخال هللا لمت مي م < نيملا ءلا برلمان ونجل ل نا ىلا كم حلاو

4# 



 (1ج) 2 (لاوهالاباتك) 2  (صيخلتلا عم ك ر دتسلا)

 قح بوبههل لاقرب ىدا ولا كلذيف داو منبج ف نا لاقديا م وهل اوهيلع هلا لص ال وسر نعك دج نعأ

 مساونب دمج نع نانسنب رهزاههدرف ثيدحاذه#لالبإب مهم نوكتنا كاباف رابج لك ا.مكس نا ىلا.:هّللا ىلع
 « هجيولا اذه نمالا ايلاعبتكمأ |

 جارد نع ثراحلا نبو رمت ينربخا بهو ن هللادبع انثرصن نبرهزا !:”بوقمي نبدمم سابغلاو ا # انئدح

 ةم ايقلا مونرفاكلل بصنملاق ملسو هللاو هيلع هللا للص هللا وسر نا هنع هللا ىطر ديعس ىلا نع مشيمللا يلا نع

 « هاجر ذم لو داثسالا حيي ثيدحاذه » هعفادم هنا نظب واي دلا يف لمعي ملك ةنس فلانيسخر ادعم

 ةمالس نا ىلدالا رب زعز دمج ا مامالا قادس ندمان لدملا دايزز: لعن ديو هللادبع # يقربخا 2

 تعمس ةريهوا لاقالا# بيسملا نب ديعسو :رمحرلا دبع نب ةملسابانا با, نبا ىنتدح ليفع نعم مدع |

 0 , ل هر رانلاريفش نييامردقنا هدي دمج سفن ىذلاو لوقت ل-و هلأ هيلع هللا للص هللا ل وسربأ

 |,« امير خ نيعبس اهرعق مقتناىلا اهرمقورانلا ر يغش نيبامف ىو نه دالواو نهمولو نبموحشب, تافلخ عبس

 * هأح رخو دانسالا مسيح كم دي ادهأ

 | ةمالس نا لب الا ررعن دما مامالا قادس نب دم ان دملا دأب زن ىللعنب دم نب نلادبع 6 ريشا

 تعمس ةرب ىهوبا لاق الاق بيسملان ديمو ةرجرلا دبع ةملسابانا باهش نا ىنثدح ليقع نعمبم دححأ

 ١ اه رعق عقال اهرمقورانلار يغش نيبامردقنا هديدمح :سش ىذلاو لو دو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسرب

 )١(* هاجرت لو دانساالا مسي ثردحا دههاشإ رخ نيعبسأ

 مبهأو !ندمحأبا وراه نء دبر ىنتدح ةماساىتا نبتراكلا 5 رع ىضاةلا نيسان هللادبع « ىتربخا ل

 مكي لج اذا وهلو هيلع قاس ةقالوسر لاقلت هن تو ةررره وأ نم طز. ىسيغ نعاس
 * ه اجرخم مل واسم طرشملع حصص تيدح !ذههرانلا يفارخ نيعبس اهب ىوهي تنلبام علب نا نيام ةملكلاب

 ٠١ لوصاالا عاب ١> لا كن كو او ركم نصل سم رامز ديه (؟) اماما ملا معا كلل ا الا قون ثردبأ ا | د .0,)

 هللا ىلع قح تويهدهل لاقت رهف ىدا ولا كلذ يفدأو منهج يفز لاقدنا لس وهل اوهيلعهتلا لصةتلال وسر نعكدح نع

 « ها ههءرش#لالبإي مهم نوكتنا كاناف رابج لك اهنكس.نا

 رادقم ةمايقلا مور فاكلل بصن لاق لس وهل او هيلع هللا لص هللا لوس رنا ديعس ىلا نع مثرحلا يلا نع « جادا
 رب

 «ميرعص» همقادم هنا نآطي و ايندلا يف لمعيملا# ةنس فلا نيسمتأ
 تمس 5 رب هاي نا لاق بسلا نديعسو ةملسأبانا باهت نا ىتثدح ليمع سرع حورن # ةمالس د ْ

 ' ةرخصك اهرم# و راستلار يغش نب امردهت ناهد دم بف ىذلاو لوق مس وهل اوهيلع هللا[ _صدنلا لوسرأ

 اهرعق عم 5 يلا أه رعقو رازلا ريف لاب ف 2و نه دال وأ و نوم وو 6 وعش ت افلخ 0 و

 * حاب هاش رخ نيعبس |

 ةملكلابلكتيل لجرلانا اعوق رم ةربوى أ نعةحلط نب ىسيع نع جتا مدهارب'ن دم نع قاحسان أ طط
 *(م)راتلا يف اه رخ نيعبس امم ىو تلامس نا نظيام |

 ريل ىداولا كلذ ىفداو منبج يف 1
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 ) هي هلام



 4 مده ره 5 نا ّ

 6 رانلا يف لبج -- منبج يف داو لي و

 ل ( لاوهالا باتك) : عمج» 6 صيخلتلا مم هك رادتنلا )

 ا ا ةدهرلاو هنن دما نيب م رانلا ىف هساحم ناو ادار ننس اغاغو ناقرو ةاعيوتفتو د اننا ردم هيلو

 |[ةفيقوتل هاجرخم لو نيشيشلا طرشملع حبت دائسا اذه *مضا نب لثم هنطب لاقت تكاكو ةرضهوا لاق

 *« هنع هللا ىطر ةرب ىهىبا ىلع

 ْ ؛ٌناوفص ريحا 00 :: ةيداقوا انثىرطبقلا يكب دجحأ ع ندم نيسملا وا «ى ربخا 0

 .طاحا اران لج و :عهتنا لاقل عيل ولا اف مايجوشر ريل ا لسول اوهيلع هللا لص قايد لاقلاق لعبنا لعين

 داتسالا مي ثيدح اده# ةرطفاوئمىبيصتالو هللا قلا حادا ابلخداال هديب ىسف ىذلاولاَمقا مقدأ رس 3

 هل و هيلع هللا لض تلا نعو رمزي هللادبع ثيدح جارخلا ىلع عرق كلذلو منبج هن أك مصر حبلا ناهانمدو
 اماخد ةب قرع دعب نف ةباحصلا دهش دقو ةمباسلا تح !مافرانلا امافرح رانلا تحبو زان زعبلا تح لا ملدو

 ' | راثلا نب زب زدلا دبع انك دا نب ىيحا؟ىاذصلا قاددانب دما بوعن نب ديم سابملاوا ( ةانثدح 6

 لوم امهنعهللا ىدرىراصن الا هللا ديعن راج رعت مالا بييبحن قلط ىن اد جانا كلرقرفما هللا 0

 اذهاوف وبا | ءاب رغلااناحصا نم ةعاج ىنادحدقو معي مم اتا ادهن! مغرا رضلادحسم نمناخدلا ا 0

 « ةمب اسلا_ ضر الا ت 2 منهجنا ةحيحصلا هءاورلا تم دق دق وزاخ دلا اذهاو دهاشو دحسلا

 نعجارد نءاثراحلا نورمم ينربخا هو ن.هللادبع انثرصن ْن رخام بوةعن دم سايغلا وأ انندح 0

 رقاكلاهيف 6 وع منبج ف داولبو لاقإ رسول اوهيلعما ص هللا ل وسر نءهتعهللا ىطرديعس ىلان ع مثيفلاىلا

 اذهه ادءا كلذكدنم ىو اغرخ 55 دعصتررانلا يف لبج دوعصلاو هرعقءابب تلال امان ع يلرا

 # هأح رخو دانت الا حيت تب دح

 نبديزأ .!ىدعسلا هللا دعم لهاا هنآ لسا يه ءالما فلا تاوودعل ندم هللادبع وا سرك و

 ىتدح كابانا لالبابهل تادف ةد ربفان . لالبىلع تلخدلات عساون ١ دما عرمان ناننب نرهزا انا نووإه

 نع

 ةريرهوا لاق ةديرلاوةنسدملا نيباكرانلا نمهساغ ناوأعا ردلوءيس هرلح ظلغوناقرو لم هذُقتو ءاضيبلا ل ثم

 موتو (عجلمع نب ل اك هنطإ لاق تاكو

 لسوف آو هيلع هللا لص هللالوسر لاقلاق لعبنا ىلع, ن نا وهغص ىنربخا ةيما ىبا نب هللا ديعام مصأعوا د ْ
 هللا ىلا ىتحان وح داال هدس ىسف ىذلاولانتق هت دارس مهم طاخا اران ىللميل اولاَعق مئهجوه رحبلا نأ |

 30 30 ةرطقأمم يدش وأ

 لوم شادب ءْنٍِر اج تءعس دب ْن قاط ىن 0 خانادلازو ريق نب هتلاذبع ( كس دع راد 3 # َر رع هلآ دع .: ْ

 د محيرك + 1 نيحرا رْضلا كديس# ند ناع دلاآتف أر

 رفاكلا هيقىوم موج يدأو ليو لاف سوهل ودي لأ ص هللا !لوسو نفدشس نع ُْن مما نع جارد

 « ميمصم ادبا كلذك هنمىئوماغ رخ نيس ددضصت راذلا يف لبخ ةوءصلاو هرعف مل نا لبقاغ رخنيعنرا
 ىتدح كايا نأ تاّنف ةدر ىلا ن لال ىلع تاخد لاقمداون ذات تانس يب سه زاانن نوراهنب « دز اظ|
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 جر ا عمم ) (ضيغالا مم كردتسلا )

 ةباالاهذه ت تازاملا ت اقامنع هللا ىطر ةشئاع نعريب للان هللا ديع نع هب هينا نعريب رلان هللاد ,عنب دابعز ىبح

 ثن اك ىتحاريسالا 0 مل ةن الا امحجوالاكلا انندلنا اليلق مبلبمو ةمعنلا ىلوانيبذكسملاو قر ذولمزملا ف

 *هاج رم مل هدر كك ثردحاذه «ردد ما

 دلاخنب ءالملا انث ىلا انث ثايغ نع صفح ن نامءانن ة ةع زخن ىرسلا ان ىناهن ماصنب دم ان دح 9

 املو دكمو ١ منج ىو لسوهلا او هيلع هللا لص هللأ 00 لاةلاق هنع هللا ىذر هللا دبع نع قيقش نع لها كلا

 *هأح رخو 9:لسص طرق لع عي ثيبحاذم نامورجب كلم فلا نوءبس مامز لك عممامز فلا نوعبس

 نب نزلا اهيعأت : لضفلا نب 0 00 200 ىيح ندحت نب ىيحانت بوقعي ندم هللادبعوا * ايربخا

 ش 00 لس ولأ وهيلع ا لص هللا ل 0 هزء تل ر ةريسهىبا نعىربقملا ديعس نع قاحسا

 ىنبامرازلا نم هدعقموناقرو لثم هذغنو ءاضيبلا ل ثم هدضعواعار ذ نوعيس هداج ض ىعو دحا لثمةما رقلاءو

 8 0 )| سرضرك ذل اًفنا امنا ةقايسلا هذبم هاجرخم ملو دانسالا حيحص ثيدح اذه# ةذيرلا نيب و

 يمال فن ابيش ايبا ومو هللاديصات 3 : ثراملان ناملسيز دم أنا قا حسان زكي. وا خيشلا « ان دح 9

 نوءبراوناننا رفاكسلا واج ظاغنا لاق للسوهل او هيلع هللا لص يننلا نع هنع تلا ىضر ةربسهىبا نع اصيفانع

 ركبوا خيشلا لاق هاجرخم و نشفلا طر ل مرخص ثدي دحاده «دحا لثم هس رضورابلا ع ارذاعارذ

 مظعا ناك نمم ىلو الا نورقلا يف ناك نم نيببم دل ربابج نمرابج ىارابجلا عار ذب هلوقىنعم هنع هللا ىضر

 * سانلانماعار ذو ءاضعالوطاواملخ

 لالهىبا نعشرالا نعورمتيتريخا سهون هللادبعانثرصأ نب رحانتب ودم, ن دم سابعلاوبا 4 ان دح ف

 نيدكملاو يىرذو 30 املتل اق !اق ةشئاعن ع ريلزلا نا نعهبنا نع هللادب عن ٍدايعن؛ يب محن نع# قاحشا نا 0

 * (م)ردب ةمقو تناكيتح اريسنالا ن نك . الا ةيمئلا لول

 * جميد” *موقزلا ةرحشلاق ةصغاذام اءطو سابعنا نءدهاح نع حي ىنان ا نع# لبش »

 مامز لك عم مامز فلا نوءبسامللو ذئموي منبج لو ار ع نع لهاكلا دلاجن < ءالعلا )»

 * ىكذوبتلا 06 يا هبذك هالعلا نكل (تلق م) امو رج كلمفلاز وعبس

 سول اوهبلع للا لص هللا ومر لاق ةررسهىا نع يربقملا نع قاحسان نمحرلا يعاتب . لموفلا ْن © رثل 5

 مدمقمو ناقرو لئمودفل وع اضيبلا ثم هدضعو اءارؤنوعبس ودإج ٍض يعودحا لثم ةم ايقلاءو ورفاكسلا سر

 « ميس ةرطدرلا نيبو ىننام رانلا نم

 نانا رفاكيلا مدلج ظلت نا مس وهل اوهيلع هللا لص يبنلا نع ةرب نيه يبا نع طاصيفان :ع شمعإلا نعم ينايبش »

 م 2 دجا لم هس رم دو رايجلا 3 ذياعارذ نوعراو

 «سأرردجا ل ة 7 ا رنا ايكيا ١ سرنا لوف ةرب هاب يس يربقلا نع لالهيا نعش ءثراجل "ا فل 1
 6 نين عن
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 اهمادملاف ة ةددس هايس ريسم اولى !ىلا ضَوا لك نيب نيضرالا نا لسو هلا أوهيلع هللا لص ةللاَلاوَسَر لاو ١

1 -. 

 ظ (:ج) 5 (لارمالا باتكد د( (نشيجللا مي كردتنلاو

 1 نر زجل نحيشلا طرشلع حي مضض خر دجاده علا اوطلالختلاو

 نتدخ سابع هللادعى ربخا بهو ر هللا دنع 03 نصب نبرحبان بوه نب دم س ابملاوا 3 انزونعب 8

 0 'لاق اهبنع هللا ىضر ورم ن لاذع نع قدصلا لاله ن ىسرع نع مثيلا يبا نع جار دنع نامل -نب هللا دبع

 : جحيلار خي ةيسانلاو كامدس 5 رخصلاو 08 رخص ىلع هرهظ لب ع يو او ءامسو امهافر َِط قتلادق تود ربظىلإ اع

 1 دينيا ملا مهب لع لسور 1 برب لاق اداع كلبت ار مهلعل سر :نا مرا نزاخ سما اداعكللبم ترا هللادارااهلف

 1 ىتلا هو ماخر دق مهلعل سرا 5 ابل مو ضرالا هي زاد لاب ةلرإب اسراي ايلا هلل لامف رولا رخام

 عتيج ةرادحا ف ةثلأ ائلاو ميمرلاك هتاعحالا هبلع كب 0 *نمرددام ززعلا هنأ انكيف لجو نع هللالاق
 5 اهيفةمءارلاو

 ابيفلسراول قبو ن< ه دوالا مقناهدب ىسشىذلاو 0 نيك“ راثللا هاا ولاق منبج تار 31

 مل هنم قبس الف ةمعألا ف اكلا عسات ةيدوالاك اههاوفا نا منبج تايح اهف ةصاخلاو تعامل ىنءاوزلا لال

 رح أيتن هع هددت هنرسض زف 0 تارضت ةفكّذملا لاغبل م[ مص هن رفع يقدآنأ منبج برامعا ف ةسداسأ ]او طع 1

 ا * هملطا هدايع نم ءأ ع ثءال هعلطب.ن ا هللادارا اذافهملَخ ديو ةمامادب ديدحلاب دقصمس للا اهفو رقس ةعباسب لاو ماهج

 نيعمن ىبح 5 اننا مف هتلادع مدق امف قسد دقو لاله ن ىسبع نع حيمسلاو ا هب هن د رف يي دعادب "5

 « هاجر و حييص ثيدحلاو هنع هللا ىذر

 نع قاحسان هدم نع ديبعو لمرانن رك اش عت حال داذتبب ىرقملا يحن. نامعنز دمها 31 ايريخا هك

ِ - 

 ىكد "رب

 ٍ *( مخ ) لاوطلا لختلاك
 اد

 نعل الهن ىسبع نع مثيلا ىفا نع جاردنع فتايلسنب هللا دبع ىنتدح سايعنب هللا دعانا بهو 4 نإ 0

 ءتنو> ربظ ىلع اهنم ايلءلاف ةنس ةئاهسجخ ةريسم اهاتىتلاىلا ضرا لكنيب نيضرالانا اعوف رص ورم نب هللا دبع

 كلم ناهنبا داراالقب رلارخسمةيناثلاو كلم دب ةرخصلاوة رخص ىلع هربظ لع تومحلا وءايسىفاهافرط قتلا دق

 كرابت رام اهللاَهْف روثلارخنم ردق مهلع لسرا ب ران لاهم اداع كلهم ار مهلع لس رذاحم ىلا نزاخ صا اداع

 سس وشتم

 و ير ىث نمرذدأم هنأت 5ك هللالاق ىتلا مر ماخردقت مولع لسرأ ن 370 أملع نمو ضرالا 3 :كلاذا لا ىلاعتو

 0 فترك :الأ ةالوسرلاول# 0 ا ةرآ جد 3 ةثلا هاو ا لاو

 امة ل منهج 9 ةسداسلا 1 مهنم قبالف ةعسال ارقكبلا 3 ٍةدوألاك اههاوفازا

 همامادإ ديدجلاب دهصم سيلا اف و ريس 5 أايسلاو مثهج رح اه لص هيبيش هل رض فاكبلاب رص فك ولا لاهلك

 هفعبط ىتاّدملا سابع هللادبع و ركشم ىلا (تاق) حيبيم هن هقلِط | هجابع نم ءاثد ايلهفلطي نا لادا رااذاَ هيئلخ دب و

 ل انئاريثك جارمو هب هنا ل سمدنع د
 تكتف

 نبا



1 

 نيا

 017 هلع هل بمح 2ةبوومشموم 6 يقويصم سحملا هفضل
 هللا وعدتلا! ا ماو 56 3 يي 0 ا لا املا نت 3 االول مدع

 .اده عاق رخ نيرا اهوهجدجإ 3 ةعسالا مدحا ن يم ان تخلا' قانعا لثم ت تا ا زالاَق نأ سودهل اوهيلع.شا لصأ

 *هأح رك و دانشأالا جب ثيدوعأ»

 اعلن رع ةعش | :: ىلأ_رمعزلا ورم نرش كنان . ل القؤنا انوع يقريملا: دهن ركب دابا م انتدح نأ

 مص دو همجي 7

 ة# اسفر دعو دعس تلاح وا و هدائسا ةةدوح لغ ا ١

 د ب يعج

 58 1 ىما' نما / لاق مك قلن اون لانا ازلق ةنالثو. لاق ةمالثك و هللا كاسر :اتأمهانا هتجر ليضع . ةنلا|

 « رشم نم هاك هنا هغاعي ر هدو نلث ىما نانو اهاناوزدح نوك ىدراتلا للا

 ادع مي ياخ هللا اسم ىبتلا تيس بنا تع نسا ان دهر كن نيسحب ابنت راكب نس « ركب اخ |

 ' هلا ماو أع معتم "الم نين" ا يباب ال ولو متيج را ن ند ا زج نيمبس نم زج هده عران

 | ركبو هاون سح (تاف) حب مس ها دخأ راذلا يف اهن ديمي ال ن نأ هللا ندحدول هللا وعدتلا السا ةيفاكل تناك نلا|

 « مص اق لن رخ نيعرأ هنو مخ ددعيف ةجسألا مدحا ن « فاسأل ١» تبلا ق انعا لثم تا 7 رانلا ْف نا لاك لسوهلا وأ

 (4ج) يوستللا ع هدج) 7 1 ( ضيلتلا مم ك ردتنلا»

 ب لالا دبع نب يلعاللا دفا 1 ىيحن دم نعى زن ظفا اهلا توشي ندم هللادبع وأ #« انريخا »

 ثا لوي اذه * رصم ند ا ا ةنحلا هتعافشل -- 5 نمزا قواه انوا ا قطر طور كلا .ل|

 5 هاجر خت لو للسم م ظ رد ىلع داتباالا حيص

 و ءنسحلا | انه دقرقن نيسحاذت ”راكبن ر 9 اين نايتتسالا ةدنمن دما :لدنلا داش ن 0 اننادح ©

 1 ليعيش ع نمءزج هذه مران لوقت راسو هللاو هيلع النحيل تين :لاغ ةعسنلا ىضر كلام نب سنا

 ويس ع1

 هللا لوس رنفلوق 5 ا هللا لص يبنلا بحار ىدنيبزلاءزجن ت نات هر عم ع :

 .انهب ان ه1 برز راهعلاع بادعلاقوقأباذع اند لجونع لالوعو هللا دعم رع قو ريسم نع 6 20 هللا دع نعت

 ل ا

 تامل هيلع لك دقسنع تنك ةذرب ىلا ىلا ءاضنتلاعفرا تنك لاقس قت نب هللا دبع نعدنهىبانب 4 دوا د9

 هللا مهلخ دب الآ ةطدزراا انت اوع نيمللسم ن مال سوي هللا“ أون هنلغ هللا: لض دل نع ث دشن بعص هلت ناكو سيق: نبا

 < ةمثل سر راسا 5

 ,هيلعشا لص هللا لو نسر رك ” رح ن كتراخلان هللا دم - موس هنأ حمتسلا ىف دا جارت تراهن در ٍِ

 دن ا

ّ 

 ْ ن ثرا 1 هيلع ل+ دق هدف تنكف ةدرىأ ىلا ءانضملا مقرا ثنك لآق: سيق هللا دمع ع نع دنهىنا ن د وادان#

 1 هلل هللا مباخ احوال“ كعب 0 0 00 0 7 رع دب كلا ا

 كا 1

 ها ةمراق

 يموت 2

 01 بوك نيم

50 

 نع“ ا ؟ْرِج هده

 اهاينا براقعلا# باذعلاقوفانا ل دع ٌماَدَز هللا دبع نع قو رسم نع ةسن هللادبع نع ناماس نع 5 ةيعش ٍِظ



 يلع لما 9 0

 ١ لاؤمالا باتكو 4للهلا . 6 ضيخلتلا مم كر دنسلا « 1

 ا عع ءاروحنوهاذاذ لخدفلا# 0 ولاقوا امنا خاوزا ور رص ره وج لك يف اهنبعاص

 نيب - هئيعف ت دادزا ةضا عا اع ضرغا اذا 1سم هدبكودن سماه دبك ابللح ءا تو نمابق اسخع ىربةلح |
 هكلم لع هرصس فرشيفلاق كلذ لثمهل لوقو اعرض نيعبس ىنيك فتذ ةرادقت لوتيفكلذ لبق ناك امحافعضأ

 العاب فيكقهلامةنلعا لهاىندا نعدبعما نا انما ىلا عمستاالا تعكأب كلذدنعر علاق لاق ماعةثام ةريشم

 ءاغاعاهت رقاد اًرادهسفتل قاكتءاملاو شرملاّو وفناك هللا نا تمس نؤاالو: تر نيعالام نينمؤملا ريما ايلاق

 125 31 ةرغالو لازال | متلخ موذنم هقاخ نم دحاا هررف امقبطا مت » تارشااو تنارمثلا نم 0

 رم 200 يبه 0 707 1-0 قخاام سف 1 "الف عك أرقم ٍ

 نوهشنتسل ممأ 1 وص نءالخ هلا هئجعلا مايخ نمةميخ راع هيد نملدعرلا 7 ذا

 بمكان كح ورع لات نييلع لها نم لجر موهلاانيلع كفرشادعل نولوو ةببطلا حرا ةدئطاهاو نولوق واحمر |

 ا 3 -- نا 00 0 سا 0 هذه نا أ

 55 0006 لالا هلا ار الا ريغ 0 1 9 نع يضع را 5 يدا

 5 ديلاو ناقالاو ٌىدصلاب لاش نكلاو 3 م,اكفلومدقتلا |ةعالا اناذ ةناطيطلا راد: ىف ةئسلا نف هفا رحنا

 هب ةق وكلا لهاا يف هك دح عسجت نم ينالادلا دلاخبواو هاجرخ ع مع

 أريخا » كاررنلاو ثأر لأ

 ءانيع ءاروك وه ادق لدين لق فلام اًضووناقوانه راصنو جاوز قر رع فهو ابتمح اص نول رية لع

 تدادُزا ةرضا ىعا امنع ٌس ىغ اذأ أهم 1 هديكضو 2 1 اهديكابالح ءارو نم اهقاس حىرةلع لوعند أملع

 هكلم لع ف رشيف كلذ لثمهل ل ومنو اع نيعبس ىنبعيف تفدزا دّمل لوقف كلذ لبق ناكامم افعْضْنيعبس هئيعىف

 هديا راق هشفنل قاقث ءاملاو شرعلاقوفناك هللاذا تعم نذاالو تارنيعالام نيئمؤللا ريما اب لاف متالعإ

 ةريغالو لبرجج الا اهدلخ ةنم ةملخ نم دحأ انهر 0 اهقبطا مث ثارسلاو تاركا نأ 20د غادس اشاسع هن 3

 يبلع يف ةءاثك ناك نف دكت اللا نم ةقلخ نم هاشم اههازاو قريتسالاو س قدرا ذات ارك فانا

 غاورط نعاهلخ ةاللا كالو نم ةيخ 4 3 ١ 4 مق نايت لها نذ 2 دارا أذا رادلا 0-5 فر

 تنل كنق ول قالا دف نع م للكل ميهارا ل و ىئح هيئبكر زرعها: ينال نر ؤقم كلم مام ةرفز

 ةركناأم (تاق)ناشألاو قدمصلابهل 52111111 ودعت لل نا ثدنظل كلل ىلا دوس ل

 دع 6144

 .ثبكف هلام ةنحلا لها ّك ذا نع دبع ما نا اني دحام ىلا عمسل 1 تملا ا كلذدنع رمحلاقف لاق ماعثام ةريسم

 . لمح و ءاشاسأ هن زف ننجح كلذ نود قاخو نيغا ٌةرق نم مهل خا أم سفن لعأ الق كادت و م الملا نم

 2 50 ىامأ / 9 000 بواقلاهدها قا | كختو رم لاق 3 3

 11آ00110|10ا0]1]0 ]2



 7(« ج) . (لاومالا باتكا عه (صيغلتلا عم كردتسلا
 مكال مهل لوقيفاهسسح ن ريتال ءبابلا اذههراثلا نم مكتيجنادق 1 وهو ةنْلاىنول ًاسوهل وكف

 هوطعلاق هنمن جا نوك, لزيمياو هريغشلل ينال كن ررعوال نولوةيفلاق هريغ و ولأتسنا هومتيطعازا

 هومتيطعا ناوكعأ وج ايل لوقف لاقموأر. يذلا دنع لح كلذ لبق هؤطعا يذلا ناك رخا ١. لزيم كلذ ذماما ممل مفارق

 اللا طايع نسجل ةيزواو رخال دا لميا نر تاو ا

 :مايدلا لثموكتيطما نا رس ره مامي ل وقيِف لاقائييحتسا د انل[ دق اني ران زول وةيفى اولأستاله كلام مه. لاقيف

 كمبالا ف كثب دمحلا نم ناكملا اذه للا دبع مل ا اق اهفاعضا ةرشعو اهتينفا مويا اهمةلخ موب

 | ثدمحلا اذه نم ناكبملا | ديِج تيل اًهارا ص ير دولا اذهب ييدح دم نمجرلا دبع |با ب لجرهلِلاعف لاق

 ناكلا !! ههه ايقاراسب ثيدملا ا نيدكيدم مودل اوهللعأيا لصللا لوس رتيمجسدللا دنع لامف لاق يكستالا

 كلما تناو يأ زهتاناسنالا لوقل هيبا ريا نم سريضرخبا ودبو هناوطودب تح كحضالا ثردحلا امنهنم

 | سانلابار وشمل مهل ل ويف سا لابامحلا| ايرزولوةيفلاق ٍة ينوايف رداق كلذ لع ءىنكإو [واليلا هلو اراب بِرلا ٍلوديفلاق

 كسر عفراهل لاّميفلاقادجإس رخبف لاقةفوحم ة رد نم ررعق مهسم ل رجرللو دب تج > ةنملا فن وامر نوقع: فلق

 نمنامربقكيلذاعا لايف كلمتنا لوف لج رهل ٍةّتسيف قلطنيف لاق كللزانم نم لزماج ها اهيا لاف هس ءارمف ريف

 ام لع ميلك نامرب ِق فلا ىرب تحب  رصقلاا ذه لع كتمراهق ننام ربقألا اا كوةيفهساب انفلاق اقكديبع نمدبعكتمرابق

 رصقلاهل حيتةيفاج ممابحس 4م ايضا ءاواوارشاج-ةفر# ةردوه و رمتلا حيتفي ىت جح كلذ دنع قلطنيف لاق هيلعانا

 ن ول ريغ لع ةدحاوةرهرجولا تيفي بالكل نوتساقاعارف رد لوو وي ا م ءارضخ ة هج هل ,هتسيف

 قفصم رم دن ىولأ ثمل لوةيفلاةلزتلا كلذ ايطعاانسرن ولوقيف ذل دا الرب تيسصمرهدةنللا 0

 إ كنزعوالزولوتز ها مزومتيطعانا مكسب .ا مل لوف مييسج لوءمسال ب أب ل١ ادهر الازم مكتبا دقو

 اننيتسا !يتحانل اس يقاتير اد ولأسنال, ل ةيفن وتكسب حلاق هنمنيبحا نوك, ل زنم ياو ري كلًاينال

 هتاديعفملابف قو ديم لاقايفاوتل مشعر 00 موبيلا متل موهذنمابثدلا لثم ركيطعانااوضرت ملا لل وثيق

 اذهت نلف ارارص ثيدحلا اذهب تندح دقل نم رلاديع إي ايلجر4للايقف كجبطالا تب دا نم ناكملا او

 نايم ا هه غلب مارا مثلا اذهب ثدحت اسوهل او اوهيلع هللا لص هيلا ل وسر تمم. لاف تكحض الا ناكيياأ

 لاقكإلا ناوي از اٍنايينالا لوق) هساربضا نم سرضرخ اود وهنا وج ودين ىتح كضالا ثيدملا اذه ند

 نولمرب ٍنوُيلطنيف لاق سابنلا اوُوحلا ملل ويف سانلاانةملا انيراولاق تول بفرداق كل ذ ىلع ىنكلو ال بلا لوف

 ْ لايف عفربف كد أر ميفر ,ا لاقيف ادجاس رخف لاَ فرجة ,دنمربوق تالحل اوبس يف +. ةنجلا يف

 كتمر اهقنبم ٍبرامربق ِكِلِذاما لأ هيف كلمن ال ويف لجر هل ةتسبق قلطنيفلاق ِكلزا اذم ند ل وهابعا

 ظ لع م,لكن امربق فلاى يي تن رِصْملا اذه ىلع كتمراه# نمزام رهق انا امالوتيفهسأف لإق كييبِع نم دبع

 4حتفيف اهصاهعتاهندو اهقالغاو ايبا وباو اههنئاَمسٍةْف وجم ةرد وهو ٍربصَقلا جيتفي ىتح كلذ دنع هب قلطنيف هيلعاناام
 قدحاو ب موج الا - بايك ان 52000 ياخ مارا وجيم دك هنطم هبهدارضخة ره وج يقيس ملا
 221117 ففي ا ا 1000-0000



0 
3 

 هدساللا

 4 مهام ردق ىلغ روثلا م

 .لوةيفاموثج مالسالا لها ىو رجملا ودوعلاو رجشلا مل لثم ىتح رب زعزاطيش ارب زعدبعي ناك نمل لثعو ىسيعإ

 ش اولاقهومتأرذا مكبر نوفرعت مف لوعِف لاقدمت هانأرامابرانلنانولوُميف سانلا قاطن اكن وقلطنلال مكلام مخ

 | موق قبو ادجاس قبط ربظل ناكنملك ىنحؤلاق قاس نع فشكيف قاسلااولاق هامولاق ةمالع هنبو انني

 : ردق ىلع مرو نوطعيف مهسؤر لومف ريف لو ضاق من وعيطتسالف دوجسلا نوديرب رهبلا ىص اي كة روبظ

 (24ج) ش «لاوهالا باتك) ؟هي-) ظ ( نعبشلالا عب كل و هتسلا )

 -لاقرسوهل اوهنلع هللا لص هنأ لونا هنع هللا ىذر هو ءبسم نب هللا دبع نعق و رمسم نع ةديبعيىلا نع وايمح

 دين اك" نلب لثعو ىسيع ناطيش ىسعدنم ناك نمل لثع لاقو اددلا و نود !ىناكاس رمل'زتعو ايدلاف وت
 8 # 3 - .- ا تا - م

 | ةمالعهتيبو انتيناولاة هومتيار ناوكب ر.نوفرعت يف لوقفلاقدس هانيارامابر انل نا نولوقيف ساتلا قاطنام

 ْ ردق لعمرو نوطعيف مهسؤر لوءفريف لو ص وب ملاق نوءيطتسا الف دوحسلا زن وذنب رب قبلا ىدايصك ثروبظ

 : لثم هرو لطعي ند مومو كلذ نود هرو ىلع نسم نع ليجلا لثم ةزو ىطعل نم مف مهطامعا

 دق ص قطن وق ص ”ىضب همدقمأ, | ىلع هرو لطي كلذرخآ نوكي ىج كلذنود ىععي نم مهعمو هنيمبب ةلخنلا

 ٠ نغا وجم لايف لاق ةلْرص ضحد فيسلا ديسك طا زضلاو طارصلا ىلع نورميفماق ”ىنطاذا و همدقمدق ءاضا اذاؤ

 ا حلا دنشك رع نم مهنصو رلاكر ع نم مهنسو ف رطااك عند مه وبك وكلا ضاضقاك رع نم مف كرون دق

 طمب ملام هللا ان اطعا .دمفك انس ارذادعب كتمان اي ىذلا هللدجلا اولاقاوصلخ اذاف نوصلخ ف لاقرانلا هبناوج سيصتق

 لاق لوما كلذ انطعا 2 نولوقف ةنللا 53 !يفالزيءقةدموهو ةنملا باي دنع حاضحضيلا نوةلطنيفادحا

 ,قاطنيفىلد اولقركبر نملدع كلذسبلا ىلودو امدلا فدي ناكامناسنا لكيلا ونا عتزرو كروصو مكفلَخ

 هرو .ىطعن نم مومو هليمس ةلخنلا لدم هرون ىطعي نم مهمو هب د نيب لبطاردق ىلع مرون ىطعإ نم مهن ماما

 همدق مدقءارضا | ذاف .ةرىم يطل و ةرص "ىضب همدق ماها ىلع هرون ىطمي كل ٌدارخا زيك قع كلذ نود

 ضاِضَمن اك رع نم مهتفكرو ردق ىلع اوجنا لاقيف لزم ضحد فيسلا دك. طا رصلا ىلع نو رميفماق ىنطاذاو

 نوصلخيف رانلا هباوج بيصيف الجر قام, والجر رحبوا دب قاميو ادب رجب همدق ماما ىلع هرو ىذلارعىتح

 ,| كاوا مكقذرد كروصو ميل ىدلا مكبر نم اوض رمل سانلا اهسااب دانمىدانيف ةمايقلا» وب سانا هللا عمجي

 أ ناك امىلاركتم ناس !لكقلطنيفلاق ليا ولاق مكر نم لدع كلذ, سيلا ىلوترو اضدلاف دسناكام نانا لك.

 ب روس جيب وسب جم

 |موق قبو ادجاس قيطر بظل ناك نملك ىنجيفلاة قاس نع فشكيف قاسلااولاق ىهامو لاق ه انف مع هاننأر نا

 ْ ىذلاكب ر نماوضرتملا سانلااب-ا ايدانم ىدانيفةمايقلا مون سانلا هللا عمجم لاق لس وهل اوهيلع هللا لص هللا وسر

 || ناطيش ىسيعدبمي ناك نأ لثعو لاقامدلايف نودي وناك ام ملل ثعو ايندلا ىف ىلوب ناكام ىل مكنم ناسا

 .| مهلامما ردق لع نو رميفالمر لمريو لحرلاد شكر ع نم مهنمو براك رع نمهنمو ف رطلاكر ينم مهنمو بكو كلا

 م بع ا ووو وي جبع

 سس روج بعسل +

 دنع

 [حاضحض يلا نوقلطنيف ادحا طمي ملام هللا اطعادتف كلاننأر ذا دعب كنماءان ىذلا تل دمنا اولاق اوصلخ اذاف
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 كزيزي» دحجو نوه ع حيمقل

 نك ينس سس سايهسمم



 جل (لاومآلا بتك) 22 هلك ( صيخلتاوس كر ذتنلا )

 / بحاصب تأ ىسيع لوقت ى مسمع ةدعوروب هللأ !ةلكلت اويهن ذا هاذ طول لرش م ابكت

 هتيع طا رصلاب م محرلاو ةنانمالا 0 رو هل ّن لداوش موق 2 هللا او هيلع هللا ليص ادع نواف كاو

 ل ا
 زععلا »لاق مس لس بر طا رصلاى ع معاق مكين 2م ملا معا مهم ىرج لاعرلل دشو ريطلا مو حمرا رثك منيع

 دخان ةرومام ةقلخم 5-5 الك طءارصلا ٍققاح ولا ان زنالا رعذا عيطتس الق لجرلاا "ىحن تبع سانا لامعا

 نافل رع نوعبسلا منيب رطقلا 5-5 ةر سقت يا سفن ى دياوراحتلا ف ل مجان شودخ# هب اثند سه ا ا

 # «اح رخت لو نيخييلا ظرش لع ل 5
 اك الم <( ضخ

 دات سألا 0 5 00 و 0 0 - دق مم 56 3 م 4

 كوعذ زنا ويه نك 0 دير وفا را نااىفاتبا ع ا 5 هلا ل قيرسال

 لخدا ىدعأل ]ومَن مم ضار رم وهو ل اعتو كراس ذطماىأي ع قاطن 5 2 لح ا دغ لوقك م

 0 ا بس

 ض رع فا عيض هأيإ هلأ م شئ , نال نا ىب دعو ثلياذ بم مىنأو 0 زوال انا مبلسلا+ حا باوايأن 2

 حسب ثمر دح اذهس كن نعول لوديفوه كلوا قديعان ىلامثو كراذ 8 هللا لو هش هقتايدخ اق رانلا قىورقستخ

 #3 عنج رع "لو لسم ا

 رامشلا ةر ص ىلا , مزاحن 0 هن :انك لتصأن ..م ةفركتصاات قاببقلا ميخدانب نع رفعج ولأ 1 نرخ 0

 يا ىنأ داب تلق ق ربلا ا لاو 82 هيو وهي 0 وو راو 8 ا 1 3 وهز دوف

 *( مخ ) افي رخ نيحبسل منهج رعت نا ةريرطتو نا لاوتت «دحن ىسغ

 هس دم صم سم سحاصرت ل ١ 71ه لصص كيج هوس <

. 

 لوم ةمنأ لوقف مور 1 ىءعبط تال نمي لوي ريخلوتيقكا ةااكنك نائا تراي هللوعو ماكنا هليأأ

 ها 0 م1 5 00 هللا ى ا 9 00 "نابع قىخر 0

 ا

 ا يس ١ ا وفيت عاب صاج
 لأ هللا دبع نع قو رسم نم ةديمع ىلا نع ورم كاهل انثديرىنالادلا دلاخو اان" بر نبا مالسلا دبع 0

 'ةفرط يق رب مرع و قا م لاق قئربلا ص ”ىش يا ياو ىلإب ٠ تاققئربلاا رك مكلؤا ريف هلاثو-

 00 انت ىلادلا دلاخونا' نمسرلادبع نب دير عانس برن. ماالسلادبع انش دبا ليعسا ن :, كلانا

 : وهف ادمن وا هكا 3 نداصنا تسلا لوقت ىسيع.هحوتز ون هللا ةلك ىلا اوبهألا كل 3" تح امن تسلأ|

 4 هديا طخ دافرجرل يو ا نم لا و نو راما

 " ىدذ نزلو رول ع جان شودغمت هن ةسمأ ندع 0 ةقلعم بيلالاك طارصلا فان قو" اههزرالا

 لجرولل هللاو هنلع هللا لص هللا ومصر لا ةري شت يان عن ريس !نع بوبا رع ةملاس نب «داحو

 « الامي 5 طارصلا لع 2 1 مالو ولدا



6 5-5-5 ) 
25 

 7 دعس

 (4ج) 2 «لاوهالاباتكذ (هدمه) 70 6سصيخلتلام كر دتسلا )

 لق دكرشم لكعتنجلا مرحدق هللازا الا كد رع لد نا ىدانف لاق ةنجلا هلخدب نإ ل رب رانلا

 1 هيلغ هللا ليص هللا ل وسر تا<اناكسفلاق هكرتيف ةننم برو ة ةحينق ةروصيفلو-بفىلا بر نال يف

 م تق كل لع شو هل او هيلع ها ل هللال وسر مدرب [ومالسلا هيلع ميقناربا هنآ نور لسو

 .ه هاج رم لو نيخيشلا طرش يلع أ

 نب 307 انبث سارا نا عيكواث ةقوكلابىتاو جملا دمج ن ديعسانث توين دمحم سا.علاوا 6 ان دح له

 تكفى كتءاراتلا# كيكباملاف هن ارب يكف ةنلاو رنب هللادبع ىلا, زاح ىلا نب سيق نعدلاخ يف

 * هاجر مونيكيشلا اطرش لع 2 كثيدخ كه« اهرداصا ابنا مواهدراو ىلا تكينىتالاق

 /ىريدلا ميهاربا ن قادس ان لاذ تلا ايس رح 1 ىاعنصلا ديلا ديع نب ىلع نيدمح سابملاونا# انندح ُ

 اك ازانشاو ةماوربا هللا دعاك لاق مزاخى نان سي نع كلاخىنانب لحساب ع ةئي اف ا .!قازرلا ديعاببا

 لجو رعهللال وق ترك ذيلا لاف تيكبف 1 كار تلاق كيكرم املاقف هنآ تكف ىيفدنأ انما رخح ىف

 * هاجر خب ملو نيشيبشلا طش لع ممم ثدح اذه هالما اموت ائرقاالف اهدر اوالا وكما و

 دعس كلاموا امانوراه ندب ان دوءسم ندنعس اننورع ىنوبحلا دمجا نيد سابعلا وا « ىنربخأ ل

 00 وهب ع 0 لوسر نيج )ةريره او يو 2 + شارح نب ىبرنعى بشل قاما 2

 ٠ ول او هلل انلخ ميه مارال اودمتاكاذ تاهل 0 ؟ناةكلخ 1 ةنملا نموت 1 لهو لو

 هللاهلك يذلا سوم ىنلاىلا اودمجا ءارو ءارونم اليلخ تح ا كلاذ 6-22 اصب تسل ميه ر !لوقيفميهاربإ

 انلكت
00 

 ىالوُقف لاق كارم 5 هل 0 تاناألا كد الخ رمال :آلاْنأ قداح فلا ةنحلاهل خد ناد

 : داو وه آو هيلع هلا لص هللا لوسر باعصا ناكو لاق هكرتبفةنتنم يرو ةحب ف هد دآ بر

 ام ىترملا 3 ةديبغن دسع هأور ) 54 )كلذ ىلع لس ودل اوهبلع هللا لص هللال وسر مد م 9 1و مالسلاهياع 5 ميهاربا

 « ديعسىبا نعرفاغلادبعنب ةبتعنع ةداتقانن هينا نعرمتعم

 4 ارا 2 تكفى ةنااحارطو هسراعمطا و ةحاورن هلل دع ناك لاق سق ن 2 دلاخيبا َن 3 اني و

 امموحتن !ىرقا ذل اهةراوآلا مكس ناوهنلا لوف ُتركحصد ىلا 5 اثبل 6 كتر ت لاق كيكناملاتف

 ال « لاسر هن(تانأل )ا
 هللا عمج لس وهل اوهبلغ هللا لص هللا ل وسر لاق(الاق) هةر هيناو ةشذح نغ ينرنعىبجشألا « كلاموا ف

كجرخا لهو لوميفةنلسا انلمعتفتسا انابا اب نول وقف مدا يول للا بلر نع نونمؤأاموةيفسانلا
 أ[ م

 9 مها را لود ميهاربا ونايف هيرليلخ ميه ارأ ىلا اودمعا كلاذ_رحاصب تسامدا مكي ةئطخألا

  |[كلوقف سوءذ وايف اماكذ هللا هلكىذلا سوم ىنلاىلا اودمحا ءارو ءارو نم الياخ تنكاما كلذ سدحاص

 ياللا 6(

 دم نوسة

 :تاسني- هين قل ابعو

20077 



 61:9, 7 لاوسإلا بانكك 1 ممسو 7 د( ستللا» ةراسلا)
 نعم نعىدسلا نع ةبعش ان رضاع نديعس انن مازوملا يلا نب ركيوا أبن يضالا لماك ني دما لدعم 00

 نمحرلا ديعوباانت ظفاحلا لعوبا ( هينبدح )وحلامع اباهنع نوردصيم امو درب لاق اهدراوالا ب ناو تادع

 اهدراوالا مكنمزاو هللادبع نع ةرص نعءىدسلا نوع ةبعشان ىدهمنب نمحرلا دبعانن ىنباا ندمان ىأيبتلا

 ةرص نع يدسلا نع ليثا رسا نع ةبعش تنده يدبمن نم رلادبعلاق 1 ملامعابا معن وردصيمل 0 درلاق

 ةادع هلل ينكل ولسسوال ا او هيلع هلا 0 ىنلا نءاعوف سم هتلادبع نع

 نب ناماس انث ( الق ) لبجبلا لضفلان نيسحلاو ىضاقلا قاحسا نب ليعوسا ان لدملا ذاشحن «لع 4 ىنثدح :

 ةبيش ن نم الافطنعا ةبدزالا ةينم نع لمسيلا دايز ديث : 5 نع بج ني نامإ-ن بلاغ غاصو يما انثي رت

 هل تاَنِف اونا نذلا الا ِ اميمجاممولخ دي نو رخلاقو نم وما, + ديالموقلاف دورولا يفا:هاهانفلتخا لاق

 ىوهاف اوشانذلا هللا حنت منا دعاودلا د نورخا لاو نمؤماملخ دءال موق لاف ةِريصيلاارقا زهاتِخا انا

 قبسال ل نه دلا هور نال ون لس وهل اوهبلع ا لص هللا لوسر يا منا اتمصِلاَِف هس ذا ىلا هيعبصاب

 0 ْر نم ايجي من لاق وا راذال نا يتح معيها ربا ىلع تناكا5 امإلسوادرب نم ؤلا لعٍز وكتفاماخدالا رجافالو رب

 * هأح را خيبت ثب :دجاده ا ايثجامف نيملاظلا ردو اوقانذلا هللا يجنن ملاقمأ

 ن دوا دان رجح نب ىلع ان :: هيوساس ن ىيحانن ورع ل دهلا جار 5 للادبعن دمج ركب وبا # انربخا ف

 لج و نمع هللا لوق نعلثس دوءسمن ا ن ا ٍةرص نع ىبعششلا نع دلاخ ىلا نب ليءمسسأ نع ناق رب لا

 نيملاظلا رذب والا نب ذلا هللا جن مناي مايج كلذ لعذاك اهزخادإلا مكبمناو لاقاه د راوالا كتم ناو
 * هاح رك و ةاشأإلا حب ثب ١ دحاده «ايثح اف

 ميهاربا ندمح هّللادبعوا ان ..(الاق ) م يه اربا نب ىسيع نإ هر 0 دج ١

 لأ نءرفاغلادبعن ؛ ةيمع نع ةداتقانت 00 م 3 ىشرفلا ةكيغ ن ديبع 8 ' يديعلا

 2007 4م املا مو4نأ دس لجر 000 اللا يلسوالاو و هيلع هللا لصتلا لوسر ١ هنع هللا ا ىضرىردملا كيعدس

 لاق ةبيش نجرلادبع نع ةدز الا ةينمنع دز نب ريثكح نع ناولس نب بلاغ ان' برحنب 4« ناماسإل
 اناهلت اقف اوقا نيذلا هللا بضم اهيجاهمولخدب موقلاقو نمؤم ابلخديال موقلاق دوررلا يف انهاه | انفاتخا

 0 وق لسوهلاو اوهيلع هللا لص 3 د رة عوس نك نانايعع لات هذا ىلا هيعيصاب ىوهاف ةرصبااب !مفانفلتخا

 رانللنا ىتح ميها راع تناك ايكامالسو ادرب نمؤملا لعزوكتف الخد الار جاف الور قبال لوخدلادورولا

 ظ * مسيعص# ارشح امفنيل ظلارذب وا وقتا نيذلاهنلا ىبننمب اهفزتنم .اهيجش متي كاقوأ

 هل وق نع لئس درعببت نان قادمملا مدعو ٍعشلا نع دلاخىلا نب ليعمسا نع ٍناقربزلان « دواد

 ( تاق) حيحص# اوشا ن ءيرذلاّنلا يع : ماي .نقمامح كب رىلع ناك اباخاد الا يتم نا ل6 م ةرازالا مكمنا 3

 « دؤاد وبا هكر دؤاد
 ٍرابنلا هنمطقتلف ةمايقلاموو هسادس لجر نذخايل لاق لسومل او هيلع هللا ٍلض هللا لوسر نا ديعس ىلا « نع



 أب 0 6 راثلا سن هلا ذر
 اما أ
2 

 000 لا يل د د ع سمقاوب كول

 # ه اح رخو لسم

 *هاخ رك موملسم طرشلع حي ثيدحاذه «نكي داع قخ ةل عام

 | ججاجملا نعزامبطن ميه اربا ىنتدح يفا ىب ثدح صفح نب دما انيلا ىثادح ى 0 دن“ # ير رخأ ف

 / هلع هللا ىلص ةنان وسر لاقاق هنع هللا ىضر راس فج نب ةرهسن 3 ةرضنيبان عمو دأ نع لها هل جاجا نا

 سو ةزجملا ىلا مذخأت نم مهنمو هيتبكر ىلا هدخات نم مهصو هيبمك ىلا زانلا هذخان نملرا اطال م 1

 * هاج رخو ةاتس الا مميعص تثزدح ادهم ةوقرتلاىلا عيل

 )١( هاتثدح » : و؟ هسرفودع ىنمع رضلاب وه هسرف رضح هلوق ©

 ,ليسلا ءاثغفف ةعرزلا تبنت ام امفنوتبنيف ةنجلا لها لسع لاق ةويحلا ءامامو هللا لوسرأب لبق ةويحلا ءامىف

 ةايمهجز ا :مقةرذ س4 اثم هبلقيف 0

 قاخ نمتعش نم يلام هللال ديف اذهز رب نب زاي كالا :لزتح تسول ضرالاو تازويسلاه ف لوو 0١

 *(م) كتدابعق+ كاندبعام كنادبس نولوقيف قلخ نمت ثش نملوبف

 « يخصم ةوقرتلاى لا هذخات نم مهمو ةزجملا ىلا هذخان نم منو هيتبكرىلا هذخان نم مهممو ةيبعك ىلا رانل

 هللالوسرذا مدح دوءسمنانع ىنثدخاهدراوالا منه ناو هلوق نعت رسم تا :اسانسلا نع« لبارسا»
 سرقلا ريك محرك ماقد ريلا حاكم واف , رجلا مهعاب امنع نوردصب متراثلاسانلا درب لاق ملسو هلآ او هيلع هللا لص

 علاق ىدنبلا نع لدتا سما ايس ١ ىس وهن هلل كيبع اندوعسمن ديعسات ىو بح ا دمحا ئ دمت سايعلاوبا «ىتدحو

 ظ هيلع هيلا لص هللا ل وسر 1 هللا دبعزا يتدخل اما كما ولج زعل ولع اص تلا

 ٍ هبكا راك ث() سر فلا ضك حراك م قربلا ملكا مهل امعاباجع نوردصيمر انلا سان !ا دريلاق لس سوهلاو

 [م«ىديبلا ليمم نا نعةبعش هاوردقو ماجر خم لو لد مط رش ىلع حمص ثيدحاذه ههيشك م لج زادك مالح رف 3

 ةوااسلا سس يح ينسحب هم يح وف هج

 ايف كرتياغا امفنم لعهتحر قل نت مم مم مهم وج خت :سرفاصل هللا الا هلا ال نا دهشد ناك نم لك يف ءايب بسال مفشنم

 | اذه لع زين نم ةكلالملا لو قتف سوما دح لثم طارصلا مضوإو كلرداغزودل كاتدعاس احبس كب الل لوقت

 ! مدان نملراثلا ىلها نما أعوف سمة رس نعة رضن ىلا نعةداتق نع جاجالان جاجا نع ناههط نب © ميهاربا 0

1 

 هللا نيت مان, ياو اصلخ هللا الا هلا النا دبشن اك م لك ىف ءام دجال عماش يونا اعف هعررلا

 : 5 زظرش ىلع مب ص ثا 'ااده أمم م هج الا نأ اال نم ةرذلا هئمايلقف اذا اف َُك نضع م : اهفن ..ملع 0

 , ادنامع يبا نعتنات نعةمل سن دامحانت دلاخ ن.ةيده انن ريه نب بيسأل ان ىناهنطاص ندم « ىتثدح »

 ١ تعءسولضرالاو تاواىسلا هنفززؤولف ةمايفلام وهذا ري 1 ماطو لاق مسوةلا اوهيلع هللا للص ىتلا نع نالس نع

 «كندانع قخ كاي دبعامتلنا دبس كنت الملاك وتتفق لخت نم عش نأ لام هللا لوقف اذهنز نك برأي كالا ل لوقف

 00 احبنول وُقِيف قلخ نم تعش نم:لوتبق اذه قعزمت نم كت الملا لوةنق ىسو للا دح لثم طا رصلا عضوو

: 

 «ىدسلانغةمش هاورو 3 هيبرك ملسزلا يك هلحريف نك ا راكم

 نايلس)
 ظ01010 يي



 (4ج) 5 ( لاوهالا باتكو 22م5 ' (صيغتلا عم كردتسلا ال

 ىريق اهلالوحيفا هريغلأساال هذو ىد,ءلوتفا اهريغىبإ ًانالكيمذو كدبعلوةفلا اهترك نم لك أو و :

 لوقف اهنم نسحا ىرخا ىربمتمي لال وف( ؛)الاظىفنوك اواهرع نعم ملك هذه برأ لوقف أمم نسحا ىرخا

 براي لوقيف مثداوسىربو سانلا تاوصا م.سيف لاق اهيا لويفاهلظىفزوك | واهرع نملك ١ هذه براي
 لثم طب امم دحالامفاه ركذ لس وهل او هيلعهَللا لص ىنلا باحصا هرثا لعرك 35 دعس والاق ةنللا ىناخ دا |

 2 هأح 2 ١ مو ماسم ط رش ىلع حم 5 ثردحاده#اهلاثم ارشكعواس دبإ] لكم رطنا لاك وا سماب 0 , دلا ؛

 5 ا ىبهولا دلاغن دج | د قشنم دلاو رمتن نم رلادنبع ةعرزوا انثبوقعن دم سابعلا وا # اذن دح

 بيسو

 : رجح ف كاك و ك ل ىبا كح ىراوثعلاو رمتْنب كاما نع تيقيعم ا ويطل ع هلا دنع ىتدح قادعسا نا

 طارم هلاعضولوق و 1 ودل أ 7 وهيطشا كس نانلوسر تكتقضقلاف هنع هللا ىطر ىردللا كيه دس ل 2 كنيعس ىلبأ

 نمر سدح خان م وتو ل جانق ساتلازيجتسم نادعسلا ك كلي (ءاوج هزم هيلع منبح 3 مخ نان:

 ا ا

 |نوكزو يباللم نولصي اسدلايف ا واك الار .نروتمؤاادعفتو 2 أعلا نمي اناضقلا نم اع أ هللا غ رفا كاف أ م

 ايس كلا !ىف !وناك كدابع نم دابع ان رىا نولوميف موزع نوزغو موجيح نوجحتو مهمايص نوم وصيو مهناكزا
 ك0

 .!وبهذا لو لاق 2 نوزغو مك ديول كر نوك ريو انءالصب 7 نم

 وجد ولا ش و 0 0 نم جتمو هدم م دم 50 مهثملا ةشكر نأ م :

 قيس 8 1-1 اهفدوتبنب ف ةنملا لها ل 00 ل 5 3 كادت امو هللا ىناي ل نق ه 3 املا ءام يزود ر طيف مموج ر ختسف لاق" ْ

 ؟«هيل مج ارياف طسبلاا درا ن - تنالكْلا ضمن ٠غ هاه اازتك سدا صداّردق( (٠0 ١

 ١ نسحائرخا ىريماملا لوح اهريق 2 !ًاسنال نا كتمدوكدهع لوقف لاق اهرع نس اواهاظ يف نوكا |

 :لاق ةنلا ىناخدا بران لوقيف ممداوس ىربو سانلا 3 وصا عمسيف لاق اهيلا لوحيفاملظ يفنوكاو أهترك نم“ ٌْ

 :لاقو اهمم اسهلئمو اهلا ىلثم ىطعي اهدا لاق ملس وهل او هيلع هللا لص ىيننلا باكا هرئا ىلع رك 35 دييعس ونا ْ

 * (م)ل هاما ةرشغو ايندلالثم رخ اللا[

 : ديعس ىلا رجح ىف ناكون ىراوتعلا ورمتن نآولس نع بييعم نب ةريغملا نب هللادبعىنثدح « قاحسا نك ٍ

 طع طارضلا عضو كوت سو هلآو هيلع للا لبص هللا لوسر تغمس لوق هتعمس لاق ىردكتا ديس نك
 ؛ | ذاق مف س ةكادح وع تح نأ د ١ ورحب ىلسم جا انف سانلا زيويتسا م ىنإ )0 كح هيلع منهج ىلا رهظ

 نوموصتو مهاكز نوكزو ميم الص نولصي امدلا يق [واك الاخر: نونم و ادقفبو دايعلان وبر اناَضَمْلا نم هللا عرف

 مموسسووجسم

2:2 

 أمف مدجو ترف رانلاىلا اوبهذا لوب لاق قار ال اوزغ نوزغي واتضح نوجحو انموص نوموصو انناكزتأ
 55 : 00 : 5 2 ا

 هيتبك رىلاهدخأ ندم هو هيمدق ىبا .هلدختا ن< مهن مكلامجا ردق ىع راذلا ممدخا دقو ممودجيؤفلأق هوخ رخاق

 لوح رطيف مموج رختسيفلاقءوجولا شقت و هقنعىلا هلدخا نم مروي د ىلا هدنخا نم مهسوهن رز نموبمو ب



 ف م 7

00 5 0 3 ( 7 3 
 ا 7» 0
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 و

 62ج ٠ علاومالا بانكذ عم ( صيخلتلا عم ك ر دتسلا ]ل

 نواسزم ”متاوللا مهماق زيف لعجت ؤلؤللا لا 71 وج رخف كلذكن وغلق لاق ةيشاملا يفز وكت كم اكسال وسرإب

 ةومدق ريخ ال وهولمع لمت ريغ راذلا نم ميج ر رخأ )١( تاعي ءال ذاع قسمتبطا ءال واه ةنملا لهال وقف ةنلاىف

 كرام للا لوقيفا دخاام لج و درع هللا انيطعي نل اذولوقمل وون ى تح نوذخاي قم ذخاام مكلفا وذخ ىلع هللالوش

 * طغس الب قاوضر لوهف امدخا امو كلذ نم م لضضفا اموانمر نول وهف مدا املضفا مكتبطعا اذ ىلاعتو

 ءاطعو ثرسملا ْندَمَس نع ىررهزلا تيد لعاقفتا امنا ةقايثنلا هذه ةاجر علو دانس الا خضع ثردحاذه
 ءاطع نفل ند نغ رمعم نع قازرلادنبك ثيردح «ديحو مسمع رغاو ارصتخ 3 7 صا نك ىلا درزن :

 « ةقايسلا «دنه فصن نمل قاب ديعسيا نع راستنا

 ْننامع ام كثراخلان دلاخان دسمان ىبح ن دم نب ىييحاتم ظفالا ب وقس ن دمج هلئا دبع وا ايربخا وف

 لاقل دوهلاو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نا هنع هللا ىطرىردخا ديعسىبا نع مه”دح ةرضنابا نا ىبسارلا ثادغ

 رمضملا سرفلا لثم مهضسب و قربلا ل ثم ممم رمق سانلا رع و بلالكو د ندم كس مالا

 انماو كاف , مرطخ الأن لاو مل لس مهللا لو هيتبنجم كن داملاو حر ' مهضعإ و ىثع مهضعو ىعسا مهضعلو

 ن 00 ةرتح ايطخو بوذنوذخو نآنا.اماو نويحمالو نوتوعالفابلها +نذلا املها

 هلا او هبلع هللا ىلص ىنلا لاق ليسلا ل # ىف ةبلطا ثبنب 8 وتينبق ةنلسا نم زم لع 3 زد تارا تاراض

6 1 

 طا رصلا ىلعو لاق | .. هلا لكم موعدا ىطعفديعس وا لاق ةنلسا نولخ ديق منذو دعب مهم م ءاَسَصلا متأر لهل سو

 اكو رك رجا اح لل وسد راي لوةيقامفش لع راثل نم جر خم نم ل او كالو ْش

 لكاو ؟؟ر ايل نم مه رغخا نيرحلا هللا ءإ ءاَوَع ءالواه ظا'هاا د لالا ربك قو (؟ 0(

 100 , م ميا ولعا مهبافر لمحت واللا لفبا ورع ضن كلذدك نوني لاق ة ةيشاملايف |

 مكلفا ودخ هللا ل وش هوم دقربخألو توم ىل# ريغ رانلا نم مه > رخأ نيدلاءالؤه 00 ءالؤم ةنملا

 مدخا امه لضفا م كيرطعا ىلا ىلاعن' هللا ةيق ادخا ام هللا انيطعي نأ نولوقب م اوهتن د نودخايف مذخاامأ

 رمعم ثمردخ نم هرتك ا مبسم قىور# ظخسالا يأ ةادضر لوم ايدجتا اهمبوكل5نم لضفااموا 2 لولوةف

 مع ورا هطس نع

 0 هلال هللا لو را ديم ىفا نعمل ادخ ةرضنألا نا ىبسارلاثايق نب ناوعانت ثراملا نب « دان ف

 سرفلا لثم مهضعب و ٌقربلا لثم مهم رمبف سانلا رعو بيلالكو كنسح هيلع 0 دنع اباد 0

 ترو وكف نوف رثح اياسغو ب وذي نوذخ ور سانا اماو نوح الو نا ايما نيذلا اه اهاهااماو :

| 
 يلا ىلاك ليسلا لدم يف هدا كيد . نوع ةنلسا نه رم . لع ناو دين تارارضص تا اراض نودخوف اخ

 اًءمدلا ل ثم مدخا ىطعف ديعس وأ ى لاو ةنلعا نولخ ديف مل ن نْذُو كعب مى 28 اةبضلا مسار له سود اوهلع هللا لص

 ةرخشلا ةده ىلا ىنمدق تنرأت لوهفام د ىلع 0 الا نف م مس رم ند رخا انركف تارحش ثال# طا رصلا لمعو لاق,

 نوكا )1١15(
 ذأ



 (؛ج) (لاومالا تاتكو «ومجإ ( سلتا عم كر دتسلا ١

 هربظ لعالا ااه ال و ءابز الرةنسايتالاو دجسٍناك دجا قالو نا ادجا ضف ل قا نع كنك ن وايييلا

 لوتيفةرصلواامف هانأ ريتااهنروصيف انلداءدق وانئيسمواب رب مفر ملا هاهق ىلع رخدجس داراالكدحاو قبط

 لاقائماو كنان ابهَللالوسر إب رسملا امواناق متجكعر 248 ب رض مت اص ثالث انبرتنا من نولوةيف 5 1

 فرطااكو قربلا جاك نمؤلا رعب ٍنادعييلا ال لاه : قيفع دوش ' كسحو فرط اطخو بلل رلالاك امه د ياض ضيح د

 هديب ىف يذلا مم راب يفسد ركم وسم ش ودؤيو ملم ج اننا لكأ رملاو ل اىللاو داحاك وريطلاكو ؛رلاكو

 انيريا نولوقرا :لانم اوصلخدق موأر راذا م .اوجلاف نينمْؤلان مو الا ءاينيةسايف ةدشابمدشأب دباب

 3 اوكا "تال رقيفِرانلا مهيلخاولا دعم نودها وانعم نوجحم رات ل نومؤ منو انمم نرلص !زنأك ا وخلا

 ناسا لاو هيمدق يلا ٍرايلا هذ ادقلجرلا دحف رابع مدر مرتد هوجرِخاف هنروص ماف رع نلا وبهؤلا

 0 يتحمل لوق لازالف نومك ٍلودوعل 3 ٍرديلا 7 نوح رخذ هب وج يلاو هيتيكر يلا و هيقاس

 نا لوش ثلا اذه ُثدح اذا ديمس و!ناكم هوج راف ريخ نءةرذ لام هباقيف مت دج و نءاوج رخآف

 امفر ذبل ير نولوُعف اميظعا رجا هبدبإ ع مشن و وايزعاضم بع كلب ناوقر ْةلاَع امم اذ لهيب ة

 0 لاف لاق نيعا رلامحراالا قب لبف ءاجج رنالا مهشو ةكتالملا تءفشدق نيرا 1 محراالا نب لهلوَتيفا ريخ

 ىدذلاوهيف نوتبنيف 0 قرف 0 طق ريخ لمعلا وايع. مل ٍةمجاو ٍجاعدقاموق ج رخيفراإلا
 اينلق لاق رضخا سمشلان م |مميإم و ٍرفصا للظلا نم الي امواهو رت لا ليسلا ليج يف ةبحلا تناك هدم يسف

 يه ب ا بس فنلوسدف 0

 قط هرهظ يلع الا اق اينالو ءايرإلو ةميس اينيلاف دجيبب ناك دحا قالو نونجج ا اوس رغيف قاس نه
 لوي ةيملواامف هانأرت حلا هيروصيف انلداع دقو انئيسوو ابر عفر م لاقوافق لع رخدجس ٍنادا رانك يحاو

 انماو تنااثتت داب هللالوشرإ ريحا |مواذإق منجل 1 ريسخل بارع متاع ثإلإ# نر تنا مننرلوقنف مكي رابا

 ِقربلاإ * نم للا طولا هللاق قيتع دي كيبحو فيظ اطخو تالإلك ان ةلززم ضيخٍدِلاَ

 تف قيل مايجرإبيف سد ركمو 6 ٍشودخيو لم جانف ب بكارملاو ليما دوجاكو ميراكو فراطلكو

 انيرىانولوقرانلانماوصلخدقو لب ءاؤاوهما وخايف نينمؤأا نم و اري يملا ءاغيجسا ودان ميشإب مد فق هد

 نف اويهذا ملل ويفر رابيلا مهذخ ادقانعم زودهاو امم نوجحبوازعم ن وموعب وانعم نوصي. وناك انناوجلا

 هيقاس ف. ىلاو هيم دنقوملا رانلا هتدجادق لجراادجيف رانلا ىلع ميهروصم مرحتو 0 رجا هنرو مت حب

 د جرخي 00 نم ةضرق جالا رمح اال قلو ا ٍء للاب عفشو تس ِتءهش دق

 0 ا يس : ىزتلا 8 بوف قالا ره 1 لاهقرهن يف نو>رطيف ل يخل لاول مة

 نارك كلن أك ها لوسراب انيرضخا سمهتلا نما اي مدرسا للا ن الابداع مور "را ليبلا ل يجف يملا
 7 17 2 ا دم وسم

 و و و روت وب "مزح د

 اارضفا لو يتح ِكلِذ مل لوغ لازالف نوماكك نودوعب 5 اريثي اهبمزوجرخف هبومحيلاو هيتيكريلاو

 | اوقدصت 0 0 رخافريخ ع

 -- راو لرصو 0 رج كه
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 نواب. ىف ةريهظلاب سمشلا هورف نوراضت لهلاق ةمايقلا مواتير ىرب له هللال وسرايت اق لاقهنع هللا ىذر

 نحو دست تناقل تلج حارق متصلا ايكيكماي دأا يف سانلاانقرافنولوةقءايب ىلا الأ ذكمون

 ميت نولو تف وف تلا نم للانيب هرعت له لوئيفكنم هللايذ ومن نول وقف 1 راب الوهن دبناتلا ىدلااننور ا 1

 أ ناكدحا | قبسالفدبمت تناكاعما لك قحاتثالا دانم ىدان 0 8 ناك اذا اهدحا ةؤريف ثوراضت اك الا

 4ج) ١ (لاومالا باتك١ دع عضيغلتلا عم كربدتملاا)

 '| نمحاضحض قلعجف ةماصلا م ىعاهش هت لأ 23 لاق ى !اطوا هرم هد ذو مسوهلا اوقع هللا لض

 # 0 هيك أ اتراثلا
 مي

 0 ديمسىتا نعراس نءءاطع نعلسانب ديز انن دعس ماشه 0 نرفع ان ىديجلا تيلهذا وح

 :تروراضتاملاق االاولا/ باحس هه سيل | وحصرديلاة و ٌؤرىف نوراضت لهفلاق هللا ل وسرايالا ف اةف باح امه

 تناك اع : ةما لك قحاتلالا داتم ىدان ةمايقلا مو ناك اذا اهدجا ة هنوريق نوراضتامك الا ةمايقلامون هنو ر .ق

 ماد ا قسوراثلا ىفاوطق 3-1 . ىتح اويههالا ةزؤصالو انيوالو اينضدع براك د خاو مب داق ديه

 لوُمِقد ولاعدم ماضعب اهضمب طح 9 اهب اكرينبج ضرعتم باتكللا ل ها تاربةورج افور نم هدخو

 نولوديف نوديراق دلوالو ةبحاص ن نماذج اان تفك نراوتن هللا نبا ريزع نولومَف نوديمت متتكا ةام

 ل دنع متهك اذام لوتيف ىراصتلا عدي مر رانلا ىفا وطقاس د ىتحد وهذ فنودرالفالوقيف انفال ريتا
 ا رس نرسم م جمع 0 مكس سبا“ تانغ فنا 007 تس 101 هقلانةطول

 كيما انكبظ انيريا نولوديف نودي واذا دلوالو 00 تلاذختاام مجدكل لوعيف هللا ن | حيرسأل نولوعف

 | ىاث ةينأ ىدج : مترج فورب نم ةهدج قه هللا كيعب , ناك نم قشر و دبس نيج نوبهدي ف نودر القال وَمِش

 |هملكيالف متيقودبت تناك اهةما.لكتل سائلا لوَقيِق ةردم لوا اهف هانيأو انكىلا هبروص ريغ ةروص
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 مايل و هُو ريف تور اضتاملاقال اولاق باح هيف سيلا و ةريهظلاب سمشلا هور نورادت :لهلاق
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 | رجا ورب نم هذحو هللاديع ناك ع نم يتب ورانلايف اوطق اسدن ى> يك 0 ادعو الدايم ديفا

 نودبع "متلك اذام لوقف هوبا دب م اًذعب بضع مطحم ب با ا َك مم ض رعت م بادكحلال ها تاربتو

 ١ موو ٠١ ويعم اهثداو الود اص نمتلاذخا ام متذك لوقف هللا زن ارب نع نولومف

 ! مهلا نأ رمش يف وأو ديف نودت متنك اذام لوقيف ىراصتلا يدب م  رانلا ىف اوطقاست ىتحّن وب .هدق نودرتالفا

 ١ .نودرت الفا لوف انما انئمظ انيريكا تولوَعيف نوديرئاذ اتدثوالو . تلاذختاام متذكل ويف
 اهيررسدع ةرويصيف الهسايردت م رجافورب نم مدحو هللا دبع ناك نم َّقبف رانلايف اوطقا سلب تح نوبهذدف

 | نولوعف ءايبنالا الازعمو همك الف متيم و ديعتاع : ةما لكَت دلل سانلاامما لوَعيف ةصلواابف هانبأ راثكى تلا

 [يكيدذإلا اننر رظنتن نحن ودرع تناكاع ما لك تحل جوحااهف ميت ىلا انكح نمو ايندلا يف سانلا انقراف

 ' نيكي نول اموفرعت لنمدتانيب] كنب لهلوقيف كنمللا ؤ ومن نولوةيف مكب رانا لوتقدب

 يبي
 0 بس تبع ب ج7ججصحص”ص



 (*ج) 2 (لاوهالا باتك) (هب:ا ١ - .( صيخقتاوم ك ردتبلا اف
 2 # هاج رخو نيخيشلا طعرش لع #0 :كثردح ل ريل نينائمتلا نعاضإا حردللا اذهل

 تهمس لوقت قاحتا ا تممنن لاق ةبعش انثرفعج نب دحاتئراشل ن دمعانث ةمع زخ نب قاحسا نب دنت ركب ونا مج مع سم

 :رانلا لها نوعا نا لوقت لسو هلو لعمال صا لوس تنمس لوقت تطالع هللا ى دري نب ناهتنلا

 * هأج رخم لو نيغيشلا طرب 0 هقام داهم اج م دع شعل عضو لجرل ةمايقلا موناباذع

 نع قاحسا نا نع لئت ادا ا 3 ىسو# نب هللا ديبعانت دوعسم نب ديعسأن# ىويحلا سابعلاوا ت ىتربخاو |
 50700 دانا دك

 دع هج

 * ةمعمملا ولج را لق : 6 هغامداهبنم لك ننرج هنم دق صا فلج ر ةماقلا مو

 داما انياب 0 جاجحانت زفلادبعن؟ للعأب 1 قاحسأ نإ ركن و !(هانثدخ)ىردقلا ديم ىلا * ثردح امأو 9:

 ملسو هللاو هيلع هللا للص ىننلا نع هنع هللا ىضر ىردختا ديغس نا نع رضا نع ئرن رمل ديعس نع ةملس نم ٍ

 مم هيتبكر ىلا رانلا يف نم مهنمو هقامداج بنما منيل لتتم لججر ةمايقلاموببا عر لها ناوهلانا لأ ٠

 0 0 ورد ص 0 و

 نب «ا>ج رن لو و سم طرت لع عمك كيد اذه «امكر متخأ دقن -

 يي وسر كاخلاةاجبعةلا ع رسانعنا "نءىدهنلا نامعوا نءعيلاتتبلا ترانا انيدلجاتت سابا ىلا نفقا

 لأ شك لع مص ثم نوع ننعو هغامداميسم لخ نأ نمد انت هتلح زيفوةسلاظولا أنا دع سايتلا نها - وهما ومياعت

 تاقتلاق هنع هللا ىذر سابعلا نع ثراذطا نب هللا دنبع نعريمتن. تلاملادبع ثيدح ىلعا افا سمعا هاي رخل و لسم#

 8 تارت يف هدسج دع لا هتيؤع لهغ كل؛ سضخي و كمنع و شلطوحت ناك بأ طابا نأ هللا ىو بس رات

 قش ةماعلا حديلا» 5( كلو

 سما ع و ورع

0 

2 20 

 د قايد إ ق أ” نع : ل

 لجرل ةنءايملامسوم اناذح رانلا' لعتا ناوعنان ا لوقت ظفر يثتت نإ ناينلا تتعدصس قاحتسا ابا تدعم ةبعسش#لاقتو نأ

 ه* هخام دام لت ةءرمج هن مدق ص ما يف مون

 5 ص تكر قارانلا يذم مودل زو «وحتاتو قس ع دنيعس تان عج ةةربضتا ى | نع ىزّيرلسا' نع ةملسس نب دامع ]ف 8

 يو بلاط وأب !دعراتلا لها نوه اءوقرمع ساق 3 ىيهتازاع ىلاّنك نتن انانث هيب ني 4 دل م ْآ

 #2 هغامدن اشتم لح ران نماء هنلظعر ١

 مامالا (انث دحو )لاق دمت انىلا ىنثدح لبنح ن دمحا ن هللا دبعاتت هنولاب نب دجان دي رك وأ © ىنادح 32

 رو ءازحا مص ةنوقتزن لا رك نم مهتمو باذعلا «أ < ا هب ؛ درا لعوهن مم ذم هب نناووعلا ام نحا ْ

 ا لئردن .نيسملا نب ميهأر ا ان :: نادنمم لغؤالعا هن هللاديعن دنحا رمح و | (مانن دق“ ساب 8 0س ِآ

 ؛ لبد ارمسا هئنات ( مم )نائنلا 02 م 1 لخ ةئشيخ كتيعءمس 000 الا :للق 35 دعم وعمال هين ونةلمو أنا دع

 با دعلا ءازجا عم هيو قر ىلباوعي رميهم و با دنعلا ءاارد |منم هند راى وانغ نم مهم وب بأ ذعلاا ها يخ

 *اانا دعرانلا“ ل اها نوها نا لوق :لسوالا او ه«بلع هللا لص هللا لوو شمس خس هللا ىذر ريش ْن نائل
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 6ع (لاوهألا باتك) ظ3 2 6 صيخلتلا عم كر دتسلا )

 1 زواجت وةباوشم ف ةرظن. نالاق ريسيلا باسحلاام تلال وسران تامفلاق | ريسل ابا سح ىنب اسال مهلا رم 7 20

 ٠ لا ىتخ هنائيس نم هناا رك مؤلا . !كلعتج و تانلل شءو وم هناامع

 ١ * اهنعهللا ىضر ةشلاع نع هدهاشو ةقايسلاه ده هاجرخنملو ا

 1 نىرح انثىررا وقلارهع نهللا دتبع ا نوراه ن ىسوم انثىنهثلا بوعي ندمحاديمس وا# هانربخا لف

 كل اوهيلع هلا لبص هللا لوسر ىىه تاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعذكيلم ىنا نئااننأ ثيبرلسأ نب شي رملا اننةرامت
 كلذام ن 0 مل وذل او ةلغ هللا ص هللال وسر لاف ١ ريس اباسح ىنيساح مهلا لوقاانا وىد ةمفا راناو لس 9

 مخ (بسوح نم هنا ةشئاع انىف لاف اريسإ اباسح بسام فوسف هناتكىف لجو رع هللا ركذ تاقف باسملا

 « ىلاع' هللا ىدن نيدرمملا كلذ

 لاقنالبع ندم انئىضاَملا ىسنعن 'ناوتفصانن نال ةبيتف نراكباتت بوق. دم سساسلازبا « انثدح
 رانلا له' نوه انا لاق ملسو هل او هيلع هللا لص ىلا نعنع هللا ىطر ةرب يه ىلا نع ثدحنىا تعم

 ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه« ةمايقلا م وهغامد امهم ىلخي ران نمز المنهل ىذحم لجر ةمايقلا م واباذع

 هيلع هللا لص هللال وسر نع ميرقخل اداب ىباو ريثن نيذ اهنلاو سابعز. هللادبع نع ده اوشهلو# هاج رخو

 : « ةفلتخم ظافلاب لسوهلاو

 ليعمساو ىمطألا قا>سا نب ىسوم اا قاحسا نركب وناخيشلا( هانربخاف )ريشن نب نامنلا# ثيدحاما )»

 ريل نب نامنلا نع قاحسا وباانث شمعالا .:رع ةماسا ونا انث ةبيش يبا نركب ولان انث( الاق )ىملسلا ةبيتق نا

 يلغي راننم ناكارنثو نالعن هل نماباذعرانلا لهازوهانالسو هل /اوهيلعتسا لص لال وسر لاق لاقاههتعهللا رض

 ا رفا كبف خيشلا(ا ربخاو)ءاباذعمموهالدناو هنماباذعدشا رانلا فنا ىربامو لجرملا ىلغيا# هفامذأيبم

 ركذ ةمثيخ تعمس لاق شم الا نع ةماسا وااثث ةبيشىلا ند ركب وناانث الاق )ةبنتق نب ليعمساو قاحشا نإ

 اده شقو 4

 هللال وسراب تاثف اريس اباسح ىنبس اح ل وت لس و هلا وهيلع هللا ى لص هللا لوس ر تءمس ةشئاع « نع »

 نموا برغل الكو كله ذمو با بتاّسملا شقون نم هنأ هنع ز واو هتائيس يف رظش نا لاق ريسيلا باسحلا ام

 *(م) اكو ةكوشلا ىتح هلائيس نم هنعشار فكي

 3لتر رى سه تاق ةشئاع نعةكيلملا قداأنب ثييرحلا نب نشر رحلا:انندخ ةرامينب ىزح# هدهاشو 9

 شقو نم هن'باسملا كلذام نيردن لاف ا ريسلابأسح ىنيساح مهألا ل 4 اباو ىدنةمفا راناو مل وهل او وةبلع

 # رظن هثردح يف ىراخبلالاق هنعب نطلا (, دتغ يلاعن هللاىدن نيبرمملا كلذ ذمصخ

 لج رةمارقلا م ونابادع راننلالها نوها نا لاةراسوهل ا .رعىلا اذ :< نالعدب د

 *( م )ةمايقلا 8 هغامد امم لغير ان ' نمزالعن هل ىذح

 مو هل او هيلع هللالص هللا لوسر لاقريشن ن نامنلا نع قاحسا وباانث شالا نعةماساوبا« هده اوشو ف

 دشاراتلا قناى زر امولجرملا لغي ا امداهم» لغيران نم ناك ارش وزالمن هلم اباذع رانلا لها نوهازا

 ابا دع 642
 هدم



 ل ؛ (لاوهالا تاتك ) 2 هبا © ضيخيلتلا عم كر دتسلا ل

 | ىلع جيح دانسإ | ذه * هلوص مل طق يح ىبل وإ مرو رستكتن ىتح كدا ىلضل ملعلا بن + نوملتزا اركان

 ١ * هاج رخب ل و نيخيشلا ٍط رش

 ادهاع تعوم لاق بايخ نب سب وب نعد 59 قوز سن ميهار 10 ب ودعي ن د # سيأب ءلاوبا # ا ُ

 با رشلا الومامطلا مكسلغا | غاسال وادي شك مت يكب ودارلق متكحضل لعام نؤملمتوللاق هن هللا ىضر رؤيا نِعثدحي

 دل ردي يه وروما د تاديصلاىلا متجر و ءاب الامر جلو شرفا لع مدع 7

 # هاج رخو نيذيشلا طاش جيحص دائسا اديه

 ندلاخيا ثرالان ورمي ىنريخأ بهو نبوّللا دبع ان .نامل ان ع رلاان بوةمين دم نب ايعلا وبا أت د

 لسوملاو اوهيلع هللا ص هللال وسر نعهنع هللا, ىضر ديما يكضصالا نامعي 0 يجدايزلا هللادبع

 نيمالا منيو ةيعارلا ضقت ودب ١ املا عق رو َقاَهِنِل ربظن اليلق متكحضاو | اريث نك تيكبل معا اهني © وملعل ١ وللاق

 *لظملا ليللا لا لادم اكنتفلا لاق يو 0 د د نع واو

 * ةقام سلا ودهم هأج هاح و ا الا جيعص لدي اده

 ف ليئارسا (ب أبنا يود ن هللادبع انتهومسمنب كيهدس اننورع 1 6-5 ابعلا وبا# انريختا 0

 ىرايا سو هلآ ع هللا لص تانلرعر كاقلا اقهنعهللا طر رذيبا نعقروم نءدها# نِع رج م نب ميكأو ارا

 كنه مضار كلجوالاغبا صاعيرا عضومأ امفام طغتناامل قدحو ءامسلا ت تاصا تل اوعو بنل د الاف مهماوذورب اللاب

 ىلا متج ريو شرا ىلع ءاسنلا مذ 3 وا ريثك متيكبلو الماق كيش لعأإم نوملغت'ول 0 دحادي

 دع نش نط داقو الإ جب ثيزدح | اذبج « دمت ا تو دول و هبا يلا نينو را تسال

 + ء اج رينو نيخشلا
 نءٍقأحسا نبدمج انثديبع نبل مباتث ىرافنلاءزاج نددجااثث ةفوكلاب ىتا. ثلا لعن دم ريدج واج ان ربخا »
 هيلع هللا ليصدللا 0 تعيس ِتلاقامع هللا ضر ةغئاع نءرِيسزلا ن هللا دبع ندابع ََّع ةز* ن دحاولا ده

 2 خ) هيوص مط طم ىتح بو رو رم 5-5 ىتح . كادحا ليصل م 0 1 انف ءاكب

 ماعطلا مك غاساملوا ريثك متيكب والكسل اعا امَكوملطنوللافر ,ديلا ن ع دهام نع بأ, 2 7 نع و 2

 ىنملخ 8 ل دوور ِتادعبملاىلا متج ركن وءا سنلار حلو شرفلا لع متع الو دازقلا الو

 هداج ىضفار سن وب مث عطقنم تاف ة ( مخ ) دضعت ٍةرجش

 مسو هلا وهيلع هللا لص هلال ودير نع ةرب هى نءييصالا نامع نان :,عاىواب للا هللا دبع ن د !اج

 ْن 7 2 ١ ضيقا ا طب اليلق مكتمل | نو كب م 0

 3 0 1 00 لاقر 1 ىنا نع قرود ن 3 ا + نع ل 3 6 -- 1 5 ١

 لا ترا اوما طغت يا نعد 8 ْظا م ا كورت الاه يزف يلا

 ا هم تحدق اج و جهل هوانا وو زد صحا ةيسصس حصا ب
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 وذ لا 5 0-0 ىبنلا را
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 14 قماونوكفك رصقو متزجيناذا و موك زيعبسلا نم اونوكتتن ناممتمطتخاان نا.نئماونن >5 وهل وهيلع هللا 585

 :١  5اونوكتنا و جرال ينأ لاق مثار يكك لاقةنجلا ل اها مير ىتمأ نم ىف نخر 0 لوكي ةاؤج 0 مودل !وةلعتتا |

 قومرتسال نيدلا م كلو للةكصبت هل كاف ل هلو هيلع هللا لص هللا ىلا كلذ مث دج ىمنف هيلغا وأم ى لأ

 آ

 .[هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر لاف ةمايقلا مون. كيما نورك د تلهف تيكيفرانلا تركذ تلاق ةشئاعاي كلام |

١: 

 (2ج) 0 5 لااؤهالا ثاتك) 2 0 يلتااذم دل رجلا

 هلع

 و هللا لاؤزلاق لاق اديك نديضاوي» اما متتيأ .ين اف قفالا ل اهأ ٠ نما وكف مترطقو 0 تارطلا لها

 1 لغو لاكالا وسعت ةسودل | وهيلع هللا لصقللا ىنالتفلاق انرم ق1 21 رو فل سراب الاقمار بكف ثلثلا

 هننولمتعيا ولان , ل م مالسالا ف اودلوا رمان مات اولاتف نيغيشلا ءال 8 نوماتملا ممجا ناتو رح الاي

 قا ذب هجرس ال ص ثيدحاذه» دكت 7 00-2 18 كانا دا

 لس والاد نيقح مشل لا 00 لاق ايم ا يل دم عزا
 هضياشحتم

 [مواه لا قطا لهكملا دعو: لقت . ما هنا نيم فخ له ى :حادحا دحا رك ذيااف ن نظاوم ثالثه اما

 0 قرط نبيا مضْواذا طا رصلادنعو هربظ ءارونهوأ 1 هلامث فما هنيع يف ةناتيك مل 1 ملل ئدح هنأ ا

 ثدح ده 5 ما ودعنا 2 ىح هعلخ نم ( ءاش نما مم هللأ نس كر 00 رغك ل الك هاتفا
 م .٠

 ظ كيئراكن دما نا تاباورلا تح دقنأ ىلع ةشئاعو نسا نيب لالي آلول نيخشلا 0 ه>ةاعسا 2
 ذر تا مس ريدكتع جي ووع

 ءاكباو دجت مل ناف اوكنا لاف رجلا ىفو رمع نب هللادبع ىلا انسلج 0 0 7 نأ ردع هيف ناهع

 ندي

 كادت هبا صرماهدي نادال انااا
 ءاشب نم

 دسم

 ىتما نمىئمبس نم نوكينا وجرال ىنال م اريثك نوشرهتاساب مثتيرارىبافقفالا لهانماو وك ردصقو
 مئانزيكك لاق رطغلا اووكت ناوجرايفالاق مث انربكف ثلثلا اووكك ناوجرا ىلا نإ :مئانربككلاةةنلا لها مير

 رج مي رثاولاةفنيعبسلا ءالؤه ىلع نوفل لا مجا رفكا# نيرخ آلا نم ةلئو نيل والا نم ةلثالت

 |نوق رتسال ن , ذلامهكتو و كلاذك سبل لاف هللا ىنىلا كلذ مهثيدح ىهنف هيلا ونام ىتح هنزولحباولازي ل م

 0 ديريك نوريظ#.الوذوؤ“ -

 ( لس و هل اوهيلع للا لص السر لاف تكيف ناثلا ت رك اهنا ةئاع نع نسما نع سنوبنع  ةيلعنا لف

 ادح ادحا رك لع نطاوم ثالث يفاما لاق 525 ؟بلها تورك ل 3 لهق تدكفزانلا 2 ل تلاق كلام

 أ منيع يفا 55 مهنا مل. ىنح هرانتكا رفا ,زامل ىح تلغكتلا ذنعو لش م ! هبازيم فا ا مل ىتح

 تحج يي يس

8 

5 

 أ ريثك كدبحو ةريكب ل الك ماتفاح منهج ىربظ نيب منو 1 لاب لا در ار كح نموا هلاشيف ما

 0 ةيثئاعو نيبحلا نيب + 4 لاسراالول (مخ ) ال ماو 5 + تح هما لَم هاك 0 ءاهب هللا سبح

 ١ ودجت لذ :اذا وكبأ لاذ 0 ماسسم-. اذ ناقئثادح 0 والا ن.نامفانت * « ناطقلا ©
 ماك ٠ زاد قاؤس اع سا سواي مج حاس وم -

ُ 
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١ : 
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 وحب

 0 انا ءاطعنب اه را يما حل اطل نب ىييحانن لدملا تو ُ [نيدح 5

 ءرمل مزليل اعلا نا ملسومل ا او هيلع هللا لص الوراق لاقامبنع هللا ىخنر ّلادبعنبرباج نعردكتلا ندم نع

 ثيدحاده# باذعلا ةدشنم اهقاملعبإ هتاو ىتلا امهيلع 6 رانلا ىلا ىف كلانسر اال ترايل وقتل ىت 3 ةماعلا موب :

 # هاج رخ لو دانسالا 3-3

 نسحلا ن ٠ع ةداتق ٠ نع ديما اطعن نسر تلاطتىنا نب ىيحتانن 'يوتسوونلل 034 ادرعاو ٍِ

 ببيسيسسيسللا

 20 + هع ا ل

 هيلع هللا لص هللا لوسر دنعاني دحت لاق هنع هللا ىذر دوعسه نب هللا دبع نعنيصخ ن.نا رمت نع دابزنب ءالفلاو |

 هلآ اوهيلع هللا لص ىتنلا لعانودغا حصا [لف' توببلاىلا انععارت مثلا اق ثردحلا انرثك او ةليل تاذ مس وهلاو'

 ةيالثلا هعمو *ىجن ىنلا لماما نماهسعابنأب ةليللا ءايبس .بنالا يلغتيضرعلسوهل او هيلع هللا لص هللا ىلاَق لسو'

 ةيكبكيف نا رم نب ىو يلعفا ىتح هموق نمدحأ 'هعم سيل ىنلاو رفنلاهعمو ىنلاو ةباصعلا هغصو ىنلاو هنم وق نق

 0-0 لا

 بوس

 ش ١ سم اى نمهمبب نموا رمت نب ىنم وم ةلارخل اذهلاق 5 ءالؤه نمانر تاتفاىو بعا مه .ًارايلف ليا رشا ىنم“ /

 نمبر ,تامذلاحرلا هوجو هدو -.دقةكم بارظت ارظلا اذاذ كل: ع نع زظنا للف ا ناف بر تاقلاق# ْ

 فنولخ ديالا نيعيس ءالؤه عمنا ىللق مل 5 تضر بر ت ]مو 00 افلا كتمالاق 5 ءالل يقل ا

 ل امو مونم ىلع نا كمر عذا هلل 5 2 هعز زخ نددسا ىوخا نص نبةشاكع أ امياذلاق سابا ةنلا

 هللا يلا مل اق ةشاكعاهم "كني سيلالكلا ينم ىنامم ناكل ر عدا هللا ىبن ايلاف رخ ا رأشملا م ممهلعجا ميللل

 كيس

 ةمايقلامون ىلا رظن نا هرس نم عوق رم نا تعمس ديت 'ن نمسرلادبعن ريحت نب 0 قازرلادبع

 * حيك« تشل ءاساَوأَوترطقا ءايرلط ذأ تطز وك يسشلا اذا ! هلك قالا

 موب ءرملاءزليل راعلا نا لو هلو هيلع هللا للص هللا لوس راق راج نع ردكنملا نا نع ىسيعن. © لضنفلا

 (تاق) سيدح# تسلا ةدشنم اهفامرلسيل هناو ىتلا امم يلا رسا راذلا ىلا كلاسرال براي لوهت ىتح ةمايقلا ظ

 *« هاو لضفلا |

 انثدحت لاق دوعسم ن هّللادبع نع نيصحنب نا رم نع دانزن. ءالعلاو نسا نع ة داتةنع 4 ةءورعىلا نا ْ

 هللا لَض ىننا| ىلع ادوبغ انحبص١|لف تويبلا ىلا انمجا رم ثردملا انرثكا وةليا تاذ لس وهل اوهيلعنلا لص للا ىتدنع ْ

 ةياصعلاهمءو ىنلاو هموق نم ةنالثلاهممو “جل ىنلا لم اهتما نم ابعابتاب ءايبنالا يلع ضرع لاقل وهل اوهيلعأ

 فأر الف لبا رسا ىت نم ةيكبك يفذا رين ىس وم ىلع نا هموق نم دحا همم سيك ىلا و رفثلاهعمو ىنلاوأ

 باراظلا اذاف كلنرع نعرظنا ىل ليقف ىتما ن اف تلق هعبب نمو ىموم كوخا اذهل ءال وه نم تاقفىلو معا |

 لبقم ت تضرر تاتف تيضر لهل ليقف كاتبا لبق ءال وه نم رات تاقفلاجرلا هوجو دوس دقةكم بار ْ

 ىناعجينا كير عدا هللا ىنايكاقف نصح ن ةشا اكع ًاتنافمملع باسحبالةنجلا نولخدي اهلانيميس ءالّوه عما ىل

 علادف هللا ىف لاقم ةثاكع ا ام كلقبس لاقف مهم ىنأعي نا هيا ىبناي هللا عدارخ خا اةفمهسم هلدحا مىللا لا 7 فمه

 <زع نا بارظلا لها نم ار م رمقو مرت لاف اونو كك نيعبسلا نم اونوككذا متعطتسا نا ى أو ىنإ 1

 كك 6 هددت 2 3 ذ)
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 هلل

 00 هنا



 ماذا )

 اب 7 3 ىلإ لمجي يلا عيا نم ىمب
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 نم كيو
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 ١ ضيخلتلاعم ك رادتسلا 76 ١ ج) 6 لاوهالا باتك ) هبل 6
 ةئمشا كر شال ىذلا ناودلا اماوهنر نيبو هني أم هننف دبعلا رظف طقائيشهنهللا اس الئذلا ناودلا اماوءاشب

 هاجرخ لو ذأ 1 الا مسيتص ثن دخاذه#«ةلاطال صاصقلا مهتيدابعلا 7 اظفاتش #

 ىعبسلا ركب نب هللادبعاتت ىشرقلا نأ ندا ندم هللادبعونا انث ىوتملا م ادلانيدمج روصنموا 4 اكد 0

 هل اوهسيلع هللا لص هللال وسر ان لاقدنع هللا ىضر كلام. سنا نع سن نبديعس نع ىطبملا ةبيشن دايغأبنا

 نمنالجرلاق ىاوتناىنإب هللا لوسراب ككحضا امرمم هللاقف هايانأ تذب ىتح كحض هاثنأرذا سلاج سو
 عنص”فيككب لاطلإ ىلاءثو كرار هللا لاتف ىخلا نم ملظميلذخ براياهدحا لاَفةزعلابرىدمنيب ايثجىتما

 هل آو هلعانلا لمص هللا ل وسرانيع تضافولاف ىرازوا نم لحلف براي لاق *ئشةءانسع نمقبن لو كيخاب

 دارس .عقرأ ب بااطال ىلاعتللا اعف مرازوأ ن نموملع لمحنا سانلا ساتح ميظععوبلا كاذزالا اقم < ءاكلاب 0 و

 اذهى يآلؤل ٌوالابةللكم به ذ ذنم اروصقو بهذ نم ن :ثادمىرا برأي ا هنكار عفرف نائما يف رظناف

 اذاع لاق هكسلع تنال كلذ كاع : نموبرأي لاق لاق نما طعا ن مادهلاة اذهديست يالوا اذهقبدص يالوا

 هللا لوسر كاَهُق ةنلا هلخذاف كيخاد ذك لجو نع هللالاقهنع توفعدقيناف برايلاق كييخا نع كوفمب لاق

 اذه# نيملسملا نيب حلصي ىلاعتهللا نا اذ اوحاصا و هللا اوفا كل ذ دنع لس وهل اوهسيلع هللا ىلتص

 * ةأح رخل ملو دانس ال مص كيبالع

 قاززلادبغ ًايناىردلا ميهاربا نب قاحسا اعنا هاش رح كم ىادتملا ل !عن دمت هللادبعوا# ىنربخا 0
 هيلع هللا لص هللا لوسرلاق لوماعبع هللا ىضر ضمانا تعءمس لاق دبر نب دعاه ءريح ن ّسادبعأتا

 ةايلا ذا وت رطغ ال ايسلا اذاو تروك سمشلااذا ارم نيعىا ارد أك ةما فلاموب ىلا رظنب نه رس ن مملسوهل ار و

 * هاجر ' 1و دانس لا حييحص ثدردح انهو ةوخنا

 « اندح »
 مهب ذابعلا ملاظف ايش هنم تاكرت ال 0 ناودلا 7 همز ْنِبَو ةنلايف ةسفن فل دعلارظف طق ةاعيش هب هللا | امال

 * ةلامح هنف سوني ناؤهوفعض ةقدص(تاق) معيض «ةلا اعال ضاصقلا

 هيلعهللا لص هللالو هر ان لاقكلامن سأ | نع سنا ن ديهس نع ىلعب 1 ةبيش نإ دانعاتت ركب نب #إ هن هللادبع ف

 نالجرلاةىاو تنال قالوا كككشلاب رم ةف ايان تدي ىثح كلحض هان :ركأ ند اب سودا 5

 يا عل كلاطال هللا لام ىنا نم ىتملظم لذ براي ماخلق هف ةرملا بنر دن نييايثج ئتم نم

 ءاكبلاب سو هل ا و هيلغ هللا لص هللا ل وسر ائبع ترضافو ىرازوا نم لمعيلق برايلاق 00 هس نم قبو

 لاذْللا يف رظناف كرصب مفرا بلاطال هللالاّتف مرازوا نم موف لمح لا سانلا عجاتحم مني ءظع مويلاكاذ لا نالاقم

 اذه قيدصيالوا اذهى يالؤا للاب ةللكم سهذ نم اروصقو بهذ نم نئادمىرا برايلاةف هسأر مف رف

 لاف كيخا ع نع كوه لاق اذملاق ؛ هكلت تن لاق كلذ كال نوبي لا لاق نمل ىطغا ن نذل لاق اذهديبشيالوا

 كلذدنف ملسو هلا و هيلع هلل !ىلص هللا لو سر كاف ةنجلا هل داف كليخا د ذقن هللا لاق هنعت وفعدق ىناف براي

 * فرع.ال هخيشو فيعدط ةابع (تاق) ميحص# نيملسملا نيب لص, هللا نافكتب تاذا وفل اَو ساما

 قازراادبع و 64



 0 تائسلاو تان يالا | م الرف

 00-2 آد 1 12 1 12ذ2ة12ذ ذ 1 2 2ز2 12 2 02ز2ز2زةزذ زةز ز 1 ذ 1 1 1 1 12121 يا 0ي0ا060يالااا "5

 (4ج) ١ ..(لاوهالا باتك) م... 60009 ٠ «صيخلتلاوم كربدتسلا) .
 ع 588 هعمش | لا لق تومان تيشخ صاصتلايف هعمس و لسوهلاو أو هيلع هللا ىلص فايل

 6 ىش مهعم سيل اهمال رغ ةانمع ةاهح سانلالاقوا دابعلا رشح مون لو يدر ا

 ةنجلا لخ ديا ةنملا لها نمدحال ىنت.الزايدلا ايا كلاما ابابرقنم همسي دعب نمدعمسإ تصب مهدات

 ةنملا لجل ويزحإل ورانا لخٍدنا.رانلا لها نم داس الد هنموصقا د ةملظنم هنلعر انلالهان :مدجتلالو

 تانسمل ابل اقام مال غةاغ هج ةاىع لجو نعللا ف اناعاو 2 انلق لاق ةبطالا ىف ٍخ> هنم هصقا ىتعع ةملظم هانم

 « هاج رخن مو دانسالا حي يار «تائيسلاو

 هللا دبع نعسا وعلا ةريغلا يلا نع نعام ةدابعنب حوران“ ا رممنب ديمجا انثراقصلا هللا دبعو ا # ايريخا و

 نيندالاق : الملا هللا رشح و مجالا دم ضرالا تدم ةمايقلاءو و ناك اذا لاقامبنع هللا ىذر اعلاني ورم نبا

 ءايرت دجلة ةاشلا ضمت ىتحباودلا نيب صاصتلا هللا لج مويلا كلذ ناك !ذاذ شجولاو باودلاو نجنلاو

 تنك يتتيلابلوّدبفرفاكلا اها ريفابارثن وكتفابار توك اللاةباودلا نب صاصقلا نم هللا بر فاذاؤ ؛اهتحيطنم

 0 دنسمىنادصلاريسفنو لور ٍةريغملا اانا ريغتا مرخان ٍ هناورابا رب :

 ىسوم ن ٌةقدص انانوراه نيديزبانث ىئادملا حور نإ هللا دبع | :ؤركيك زاارصنيلا نركب وا# ىلريخأ »

 سوال م هللا لص تامر لاق ة تل اق اهنعهللا ى در ةشيئاع ع نِعس وأب نبدي زر نع ىنوملا لارمم يبا نك
 ىدلانا ودلاامافائيش هتمهللا كرتال ناودؤاعي شدي هللا ًاييالناؤدوا ةش هنمدتلا رفغي الذ اودفةلالث نوفا اودلا

 نم كلذ 0 ودب رشد نا ر فني القنا نا لجو مع هللا لاق لجو نمع هلي كلا رش لاف اعيش هنم هللا رغب

 امجطنت 2(

 ل لبقت وما نا تشيخ نضاصتقلا قةعمسا و 3و هاو 4 لِعَتلا ٍلِصهَللا لو سر نم هتبدسوا ثدح كو

 الغ قارمع ةا 4 ساب انلا لاقوا 2 ايعلا رشح لو ملسو هلا و هيلعهللا لك هللا لو ودع رز تع 00 هللا دبع .لافل

 70 ىنيشسال ناب دلااا كلملا انا نن برقن رم ةعوسبل اكدجلا خ نم ةعميسا توصل مهاب 2 قس معمم نس سيل أمه

 راثلا لها نم دح الغش. الو هنم هصقاىتج ٍةملظم هيلع رابلا لها نم دجالو ةنحلا لدينا ةنملا لها نم

 -. هللا نان انعاو فيكانلق ةمطللا ىجح هنم هصقأ ىتح ةملظم ِهدْدَع ةنحلا لها ن م 0 ر انلا لجدب

 ع

 ضرالا تدعم م ايقلا موب ناك اا لاق و روك ني هيلا ديع نع نم اوهلاو 3 ريغم ا فا ن ء 5 ىنارمعالا فرع 9»

 نيب صاصقلاهبلا لمج مويلا كلذ ناأك اذا شوحولاو باودلاو ناو سب اللا الخلا هللارشحو مدالا 59

 1 يوك الاف اح ضاصقلا نمهللا غرف اذاذا ,ِتِطِن ءانرقلا لن ولر# ءابجلا ا اشلا نصيف ىن - باودلا

 ىجيتلاناماس هنيل (تاق) لوب ةريزااونا هابارت تينبك ىتيلاب ُلوَديف رفاكلا اهاريف
 نو ءاودبا السمملا . قارس لا ةناطعستم نناوعلاو هادا“ يري ات هقدص 9

 ىذلاناودلاماو»اغ مدل اضطروا 7 رشا نارا الن ارهاب 0

 جة ع+ د25 نمت درا جيم تيجي ني مقسا ها ودنا خال اهم اوم اك مربح تا نمار بةيااوي ياي عا“ «ةييختك و روب بج >7 © ردح حك 8 705 - +

 الثن وا 2 ْ
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 رك 5 . علاوهالا باتكل 060 6-2 ( نعول د 2 دتسللا' 2

 قب الا ءادردلا ينال ت تاقتلاق ابصةننا ضد ءادردلا مانعب فاني نب لالق نم ريعص !!ىهتولانم نا كحد

 يع مكيامإ نا ٍلوق :. لو هل او هيلع هللا لص ف! لاوس تع لإنقق مهفايضال لا ألا ىتتبب ام كفايضال

 1 ةماج رخو دانيا تبع أ ده * كم ,ةملا كتل فتحا ن!ى خاف نولقثلل | هزوج ال( 1

مجا ركبواو هيوا ا ندحائ دم ر 3 وأ «ىنثدح »
نت لبنحن دان هللا دبع انم (الاق) دا دي رفعج نب د

 ا

 ع
 ع

 | مفربلاق لبوه او اوهيلع هللا للص ينلانا ثدحت ىدبنلا :امعإب تديييلاوكا ذل اواو هقبعا# دوا وا
01 
| 

 | هل تاقف لاق مه اعيد نيهبط دادي ةكبج قدرا تح هعبتت مدأى :, ملاظم لارا اف ةمايقلا مو ةفيجصلا لجرلل

2-0-6 
 هللال وسر باكا ن و ةم.سوا ةتسدع ىتج دوعسمن ا قو كحدس و ناله رعي أمف نآيع ايا ان م مصأع هللاةؤلاقؤا

 بدع. ئربخاو نايس ء نامع ىلا م 12 نو نب دحلا نه نع اضاع عب !ًاييذ ةخش 00 هيلع هللا ىلص

 ا :اده# لسوفلا و هيلع هللا لصهّللالوسر باداو لاس نع | كبم تتاح نايغ ايا ميج ةنآ بأ ادع نب ىلا

 ا «: ةأح رختلو نيخيشلا طر شمل سيعص 0

 ٠ نراماثنورامد دب زيان . ىلع -اوولا ةما ب منيدممجش انت فا مصالا دها لا قاد ندم هللا ديب عونا ب ان 30 و

 ْ نم لج د نع ينل لاقاعرن هللا ىذر هللا دبعنب رباج نع ليقع ن ديت نب هلل دبع ع نعد ولا دبع مساق ا لي

 اكرم 1 لعد تد فاروس هي ةيئدنس 00 باين دح 0 هلا 0 نادرا

 لوس ١ ةيفعلا دوعصت ترويس اهلاوهاو رش اوربقلاو تولاىا 0(

 ْ 0 ا ع قاحساىانع ثيل نع نيغا نب اج ىسوم »

 ادت ده نم ىدهلاو كناتحو كيل: ثكراش كن ةتعاو كن !للوفافؤر وعدت ةمايقلام ون سانلا كيسان

 6# املمجمدهيل ةنصحملا فذقنا 3 اق تيبلا تر تكراش كيلاالا كلتمأخنمالو ًاجلمال كلب د نيب ك دبعو

 ٍ 5 ميس ىلأ ن رمل لتتم تياستما نق عر

 | كفايضال ىنتبنالا ءادردلا ىنال تلقتلاقءادردلاء ا نعفاس نبلاله نعرسمن. ىمومنع# ةيواعموب ا ٠

 اهزوجالدوؤك ةبقعركماما نا لو لسوهل اوهيلع هللا ل هللا لوسرت غمس لاف مهفارضال لاجرلا ىئتبن ام

 *«مييحص «ةبقعلا كللتل ففخلا ناس حاف نولقثل

 | لجرال مفريلاق لس وهل اوهيلع هللا لص ىبتلانا ثدحم ىدهملا تام ابا تعمس ءاذحلا دلاخ نعم ةبعش ف
 | اقف نامءاباإب نم هل ليقف مهم ائيض نمهيلع دايو ةنسنح قام تح هعبت مد |ىنملاظم لارئاق ةمايقلا م وةفيحصلا

 ١ نرعع هينثدخ ثيدملا ا ذه نع امصاع تلأسف ةسئلاق# ةميسوا ةئددع يتحدوءسمناو دعسو كادبيع

 إ :( م خ) نال سنع نامعىلا

 | هللا ل وسر باص نملجر نع ينمل, لاق رباج نع ليقعنب دمحنبهللا دبع نعدحاولا دبعنب مساقلا ان # ماه لف
 ا | ريعب تعتن افهنم هعوس امل سصايمقلا ف لبو هل اوهيلعهللا لصللالوسر نم هعمدس ثن دح سوال وهيلعهللا لص

 "فال تاق سيان هللاديع تثرناف ماشلا لاقوارصم تمدق ىج > ارهش هيلا ترس مث ىلحر تددشُف

 058 ب و ع وبس

0 

 0 ا



 01710)2أ1|01.-#11111111114|031؟ ا ول7لب

 انعم: ا ىلا نت ثيل ن نءنيعا نب ىموماثن ىِ ةنلاانث ىلا رعشلادم نن لضفلاانب لم وللا ن دن ر كك وا ىتربخا 4

 ىف وعذب ةم ارقلاموبسانلاديسانا لاق )وهل اوهيلعهللا لص ىتلان ءهنعهللا ىضرةفذح ن 2 ركز نس 2 نع 7 اهيا 1

 امال أحلم ال كيس نيب كدبعو تنده نم ىدبملاو او كيتا ازعو كيبل 5 اين" تل دعسو كيبل ' لوقف كرأ 3

 هما 3 8 دقو *«ةنس ةثام 1 0 ةنضحلا قذف ناو ل تيباسر 0 كيلا الا كنس

 ع

 (4ج) - ٠١ (لاوهالا باتكو (07) 3 (ضيعلتلا عم ك ردتسلا ١
 نحناما منت تلف نومصتخت مكرر دنع ة ماسلا موب مكلا مث نوتتمإ ناو تيم كنا باثكلا لهأ قوانتفالا'

 ةيكحلاو انتلبق اماو ا دبا « فرحتالو ريت الف تارقل لاف انناتكاما و مالسالاف اننيد اما و هللاالا ديمنالفنأ

 ضءبهوجو انضعب ينك ىتح مصتخت فيكف ملسوهل اوهيلع هللا ىلص دمع انين اماو دحاوف انمرحوأ انما رحاما و :

 0 دح اذه هانيف تلزن املا تفرعف فويسلاب|

 ىبطقلا ىبح نب دمج ىثدح قا يشلا دايز نب دم نب نيسطلا'انب ريما ميهاراا ان عاف ىلعه ىتدحالا

 قرزالانب مفان هلأس لاق هلع هلا نف) نسايعاذا نع ةمركعنع دنهيلا ْ دوا ان قزاملا دشار ن ىبحانن |

 0 استب ضعب ىلع مبضعب لبقاو | الا عمسلالو نوتطن.ال مون اذه لجوزعهلوق نع

 ماكل انس تينت ول كلنا" اما لاق ل كاف ىلبق ا دحا اذه ن ع كلاش له كحنو لاقا ذه | امم هناتك |:
 ل مور رادقم لكتل ناو ىلب لاق نودعتام ةنس فلاك كببز دنع هون ناو ىلاعتو كرابت ملا لاق

 * هأح رخل لو دان الا ييصص ثيدح | ذه# ناولالا هده نم نول

 لوق ةعزخ نب قاحسانبدمم ركبألا م امالا تعمسلاق لدعلا دايز نب دمت ن هللا ديع دمو ا « ىتربخا : ْ

 لاروعألا نا اتكهيلعأرقن دعو كس دبع توم بس + رع ققدضلا لعالا دين نن و كلاسأ

 ا

 دنع هللا ىضر يفون ىتح اضي ص لزيرق رادلا هانلخداو هانلمخ هيلع ايئغم رقت ربخ هيلع*ى آ

--- 07 

 نحناما مصتخت ؛ تاقف نومصنتل هده اا نتا هام يفك -حضلا لها ىف 10

 انمارخاماو ةيعكلاءاستلق ناوي رم الوز تالف نا فلا ان انك م ة اهي داماو هللا الا ديسئالفأ

 انها وكلام وات حف ع مصتخخ فيكك ل سو هلو هيلع للا لص دمعات .تاماوتحا رشاش

 : م )انيق تازئامما مآ تفرعف# ا

 ىلا”هلوقنع قرزالا ن مقا هلاسلاسابع نب؟نع ةمركع نعدنعيتا نبدؤاد انثىنزاملا دشارزن « ىحت الإ

 لهكحنولاق | ذهاةهياتك | عرقا د ا ا رمهاللا عمسل الن وقطن ' الموت 6

 ةنس فلك كيردنعاموناو هللا لاق سيلا تكمله تلأس تنكولكلنا اما لاقآل لاق لبقادعا اذه نع تأ 0

 لاق 1: اكلا هةر ئين(ت تلاق)» عفت مانا ومالا هانم نزال ملي الا هده نم موز دقت ل كس ]ناو دلاقنودعتامص |

 0 يتيس سوسو

 ةاتلمط هلعايشغم رن ربخ هيلع 'ىئرةفلاوهالا ب اتك هلع 'ىرقفنا هنو 17 بب ناك ىلعالا دبعن. سنو

 «٠ فدل وعلو ّر مقرادلا هانلخ داو

 26ج ل 0-2 دفة ديل 2



 | طل لها لخدي. ال)
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 _(4ج) _(لرمألا باتكذ (هب) 2 (صيخنتاعمكردشملا)
 1 انا ءاطغنب تاهَؤلا[ كغم بلاط نب ىبيحلانت لدملا فسو نبوي ن نمحلا لصفلاو ا انربخا »

 سبحبل لاق لسوف اوهيلغ هلا لص ين نكهنق هللا ىّضر ىردلا ديعس ىف نع لكو ما ىلا نعةداتق نعديعس

 اذا ىتح ايندلا يفاهوملاظ“ ىتلاعهمل ام ضع نم 5: م مهضعبل دخ ويف ة ٌةرطنق لعطا رصلا نوزو اجتامدعب ةنجلا لها

 لاق ةداتق لاق ايئدلا فناك هل زنعهنم ٌةرخ لا ىف هلزتف فرعا مدحآلف ةنجلا لوخ دف كما واوذه

 * هاج رختملو ذانسألا مرح ثيدح أدهم مهسجج نم اوف رصلا ةمجم لها ألا هبشنأم ةومسمن هللا دبع نب ةديبعوا

 وع لادع ىربغاسهو نناآبنا مكحلا دبع نهللادب ندمت بوعي ندم سابعلا وأ# انيدح »

 نن هللا ىضر صاعلأن و رم ن ةللادبغ نغ للا نمسرلا دي ىنا نغ ىتالوللاىناه ىتا نع ٌةرسيم نبا

 ملسودأ اوهيلع هللا لص هللا ل وسر 0 نيملاعلا ب را سانلا موت موية ٠ الالوهلاو او هيلع هللا لص هللالوسرالت

 حصص ثيادح | ذه * مكب للا راظنباال مث ةنس فلا نيس ةلاثكسلايف لبنا عمج هللا مكسب م فيك

 * ةأج رّغ 2 لو دانسالا

 أ ندم انئىزارلا سي ردانب دم ماحوا انثرجاثلا رزولا نان هللادبعنب دمت نجحرلا ديعوا  انربخا ف
 حب ىلا نع ري للان هاد غ نع باانس نخل دبه نب ىيح نع ءيللاو رمت موا رمال هللا دع

 مهما و ثيم كلبا ملسو هلاوهيلع هللا لص هللا لوس رلعةروسلا هذهو هن "لا هذه تارئاللاةاعبنعهللا ىضر

 مم انيث دلا ىف اننيب ام انيلع رركيا هللا كوسرأب ريد للا لاق نومصتخت ملي د رك منو

 هديدشأ لمآلا ا هلا وريي للا لاق هقح قح ىذ لك ىلا ىدٌؤب ىتح كلذ يس ا مث لاق ب ار

 * ةأح رهو دانسألا مص ثردح اذه

 مساّقلا نعةسيلاىنان دز نع قرلا ءالعلان لذاهان دادي هبقفلا نسملا نب ناس ن دمخا 53 وا اني دبع ف

 تاز هن الاهذهىرت امو يضف نم ةهرانشعدقل لوب (قنعهللا ىذر رمت نا ثعمس كاق ىنابيشلا فوغنإا

 7 ةنللا لها سبحيإ لاق لسوهل او هيلع هللا لمص ىنلا نع ديغس ىلأ نع لك وثما ىلا عداد نع # ةنورىنا نبا و

 لَوااوَسوا وذهاذا ىتع امدلايف اهوملاظت ىتل مهملاظم ضعب نم عهضعبل دخ وبف ةرطنق لع طارصلا نوزواجنام

 «ميض# ايدلا يف ناك هل زا هةر خ الا ىفهل زن فرغا مدح الف ةحلا لونك

 ن هللادبغ ن 93 لبعاو 010 ىلا نغ ىنال ولغا ىتاه ىلا نع ةرتسبم ل نم رلادبغ قربخا# تشو نأ ِك

 لبتلاعدجي جما كساد يا نيملاولابرل سانلا وت م 07 اوهيلع هللا صدت لوسرالت لاقو رمت
 ب عيروظ# #يلا رظن ال متن فتاانيسمت ةنانكحلايف

 مهناو ثيمكا تلال لاق هرسا نع ريب رلا ن هللا دبع نغ دل نعأرا !دنعز ىبح نعؤ رمت ن # دم

 صاوخ عما .دلا يقاننس . امانيلظر ركب هللا ل وسرأب رهرا لاف وسمت مكيردنع ة ةمايقلا مو مك نرم

 ه ديدشل ا دالاز اقاوم لادم نفل لكلا د لح 558 نرركيل مألاق بوثذلا

 .٠ تاز 2007 قر , امو هذ نم ة ههزر انرفعدمل لوق رنا ثعدس ف وعن مساقلا نع 4 ةسبا ا ديز ه

 هيلا 52(
 همس هم © دعا اس ادص دع
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 («ج) , «لاوهالا باتك) : 00 2 صيخلتا عم كو هتسلا )

 روعمودب رين و هلمسرادققو هاجر ' 1و نيخشلا ط رش ىلع دانسالا ميج ثيدحا ده دومحلا ماقلا ١ كل د

 * ى ره لا نعدشا رنا

 به و نا ًانامكملادبعنب تاذع ندم يلا بوتين دمع سابملاوا هان دك سئوب # ثيدحاما إف

 2 0 هم تاور ضال هميبل مل مد ململا لها نم لبر نعنيسملا نع نع باوثنءا نع ل وليف ريخا

 نيا ١. قا زرلا دبعأبلا ميها رباني قاجسا 0 ,ىتاءنصلا ىلع نبدمجش هان ربخاف رمعم (ثيدحاماو) هوي ثرملا

 ةعاوسهلثم ركذم ة ةمايقلا مو ض رالادع لس وهل اوهيلعتللا لصهللا لوسر لاق لاق نيسملا نب ىلع نءىرهزلا نع

 ثراملان ورى ربخا بهو نا ا 0 ا ديعن هللادبع ندم أبنا بوسي ن دم سابعلا واهب انندح ٠

 هلار او هيلع لا ىلسمةلالوسر تأرلوق اي رينبجلا سماعن  ةبقع عمس هيا هيدح ىرفاعملا 4 ةنايشعابانا

 يلا غلب نم ميو هببعك ىلا هقرع من لب نم سائلا نف سانلا يق رعيف ضر الا نم سمشلا ودي لوق : لسسو
 هييكنم غلب نم مهمو ةرصاخلا غلب نم 0 نم مهممو هيتبكر يلا غلب نم مهنمو قاسلا فص

 مسوول اوهيلع هللا لصوبلا 0 ا هافا رجا هديب , رابثاو هف طسو ملي نم مهسمو ههنم عع نك مهو

 روق شالا بيص.ناريغ نءهسأر قوف هدب يافا اع هديب اب ربطو هق يع هيطغل 12رم مممو ا ذكه

 * هأح ري مودا اناإلا عيبحص ثيدح اده# الاهث وانيع  هتحار

 يادج رفمجن ديما ديعاتن :. مصاعوااانن ةيالقوب مأ اني داَدْعب ٠ ىرطنقلاميع 0 دما ن دم نيسحلاوبا 1 ارا و

 تيبس مهدجالاَقف ةعمجاءو مينعاللا ى دري ردم اقيمسو اودع و هللاد.عىلا تساح لاقر يمن ديعس نع يأ

 لاَتِف همحايرخ : الا لاق“و 5 ةمحش ىلا 0 3 0 لامجلي 0 0 1 وهيلعللا ها 07

 «هوحن نيسحلا نب لعنعباهبثنبا نعي ران كبل (م خ) )دومحلا ا الا كلذف ضرإلا |
 ملعلا لها نملجر نءٍيلعنع باهشن | نع و يتريخا بهو نايا ا مصالا # ا: ::دحو 9

 « ثردحلا ِة ةمايقلا مويدع ضراالا نا هميسو

 سو هلآو هيلع هللا لص هللا ل وسر تبر لوقب ىماع نب ةبتع موس ةلاشعوا ىثدح ثراملا نإ « ورع

 نها تل ىلا غلب نموهنمو هيببكىلا ع غلب نم سانلانف )| اريلر رئالا نمنصشلا و | وب

 هقنع لم نمومد هييكبم غلب نم مو ةرصاظا غلب نم مموزجعلاخإ إس نم مومو هيتبكر ىلا غاس ْ مومو

 هيطغي نم مهنمو اذكهلسودلا او هيلع هلا لعمل لوسر تبأرواف اهمججاف هديب راشاو هيفطسو من غلب نممممو

 د دي الشو انيع هتحار روق سارا تصل لاري نحو سار قول هدب ضاق راشا تأ هدم يرض و

 لاَقْفهمحل َش الإ لاقوهمذا ةمجش ىلا اههدحا لاق اف سانلا يف فر 8 حا لوق 0 هللا لص ا

 - ديسيلا
 ص هني دج دن . هبا ٠ - - ةيسي#

 تعيس اهدوا لاذ مو كيده ىلا دزه ا يلا تيساَح لاق ريك نب كيعس ع نءيا ل را ديا دع هك

 رقلا ب
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 3 ىوق هذائسا (تاق) مأع ةئام سه ةريسم ةثراولا هتبكر نمو مأع ةئام خس هراسم هتك رىلا ةيعك

 [ءامايق ةارعع ةافخ رصبلا م ذفننو ىعادلا بعمل ةئيطخ هيف لمعي ملو م داهيف كلفسل [ةيش ءاضيب ةضفلاك ضرالاق

 - (4ج) ١ (لارمالا ثاتكذ عه. ١ عضيفلتا مكر دتملا)

 1 .ماعةامسج ةريسم هنعك ىلا همدق صمم .ةسواذكو ذك 0-0 لق نينام املا نوزتكل توت ل رش ة مل

 ٍ ةريسم طرقلا عضو مىلا هب وقر نمو ماع انجح ةريسم هتسرا ىلا ةتبكار نمو ةثاهم مخ ةريسمهتبك ر ىلا هبعك نمو

 | ىلع افوقومناك ناؤوهو ىثرةلانأعدج ندب نب لع ريغ م تح عر خا نع كار ذك اًذاه أ ور#ماعةلا مسخ

 * ةرع تيم ةنأو سابعا

 1 قالوا تلمس لاف دم انب سأيا يلا نمدا 3 نيسحلا نب مها رتااننضاقلا نسما نب نمسرلا دبع ايربخا

 ا لاق ضرالا ريغ ضرالا لد موالتهنع هللا ىخردوغسم ن هللادبع تعمسلوقت مرن ةريبه تعمد لوم

 ,متامايق ة!يعةافح رصبلا مذغتب و ىعاذلا مهعمس ةئيطخ امفلمعي ملو مداهف كنفسيل ةيقث ءاض ةضفناك ضرا

 .قوبحل ادمان دمج شابعلاوا( ةانربخا )« هللادبع نعزؤميم نور نع احا نع ء لبقو #قرعلا مرمجلي

 «ثدح نوميم نوره ثعمس لاققاحتنا ىلا نع هليل زي اًاينا ىشسوم ن هللا دنع اذن دوغسم نديعساتو 8

 [مداهف كفس مل ةيقع اضم ضرا لاق تاوايسلاو ضرالا ريغ ضر لل نجلا رع هلو هللا دنع

 1 .مميحص ثيدح :اذه# قرعلا مومحلي تح ا وفلخ 6 ار عةادح رصبلا م دقت و ىعادلا مهعمسل ةئيطخلا ف لذعي 1 ف

 1 2 اح ذك لو خيفبافلا طرش دا ىلع اميرج ن دانس لا

 نع دمس نب ميهارا اننى رين ولا زن ميهارا اننى دخان ا رعشلا ل ضفلان دمت نب ليععسا 4 انريخا 9

 : ضرالا دع لاق لسوهل او هيلع هلل كلم هللا قيل نا هنع ا راج :رع نيسحنب 3 نع ناجل نا

 م * ١ دجابس رخاف ساتلا ]وا نعدا 6 هيمدق عضوه الا م د ىءنم رشبلن وكيل نوحرلا ةمظملادم ةمايقلا مون

 ,لاقيللا هتلسرا كنا طقارلبق لبر يجءارامهللاو نمحلا نين ءوهو لير عاؤوريغا برانلوقاف موقافىل ن لذوي

 ٠ ِض ضرالا فا رطاق دل ودبعلدابغب رايك وقافةعافشلا ف ىلُلْدؤ زم قدص هللا] وش ىت> مكتال 0 ليربجو

 كل دف

7 

 نمومأع ةثام سمخ ةريسم هبعك ىلا همدق صمخا نموا ذك واذك م دحا مدق نيبامانقلا ب 1 6 10

 ادعس بسام دوف نويوسإاو وصوم ديمو

 ,ضرالا ريغ ضرالا ل كين ايف لوق وه لب تعمد 8 رن ةريبه تنءمس قاحسا ابا كيوجشس 3 هس ٍِظ

 | «هوخ ضرالا لدبتمو دوعسمن ا نع ث وميمن و رم تعمس قادس ىلا نع (ليئارسا) * ق رعلا مهمجاب مث

 ظ * ( م خ) حيض اههالكو
 ا دعلاق لسوةلاو هنلع هللا لص هللا لوسزرنا رباج نع نيسح: ن لع نع تاي نءانع دعسن 4 ميهارإ 0

 ش ادحاس رخاف ساثلا لوا ىدامثهيمدق مضومألا مدا ىب نمرشبل ن وك«. ال مثنمحرلا ةمظعلادمةماقلا موهضرالا

 يلا هتلسرا كنا طقاولبق ل ربج م ارام هللاو نمحرلا نيعنعوهو ليربجلا ذهىنربخا براي]وقافموفافىلنذؤي مث
 نفارطاىف ودع كدابعرإب لوقاف ةعافشلا ىف ىل لذؤي مثقدص هللال وق ىتج لكتب ال تكا لب ربج و لاق

 دال
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 هدم

 ديجي لوو نيو رح وجم جرو

 (؛ج) _ (لاومألا باتك) (هدخال ١ ( صيخلتلا مم ك ردّسلا )'

 ؛ءروتما هعيتيف موعيفهتمأو ىسيع سيعنا دانمىدانب م لجو زع هللا ني نع ىس رك هل قايف لجو نع هر ىلا ىهتسس ىتحأ

 هيلع هللا لص ىنلا وجو نيك ولامش نم اهف فتوتقفاهيف هثادعاراصبا هللا سمطيف رسملا نوذخايف اهرجافو

 سر قايفهررىلا ىهننم . ىتح كرا هسلا ىلع كلن لع ةنلا يف مههزانم انم ممروتف خلال ممن سلا لا !

 8 حب 2 ل (ةههاعو هللأ محر حوت مرخان وكي ىتح ممالاو ءاينالا يعبي ملا هرج هلا فاجلا نم ْ

 ركذ هدئسادقو ةءاحصلا ةلج نم ة 3 دق هف رعم يف همدق ىلع مالسنب هللا دبع نأف فوق وع سيلو هاجرخم مو:

 « لعا هللا و عضوم ريغيف ملسو هل او هيلع هللا لص هلل الور

 0 ةدا :2 نإ جوررت ا ماحفلا ديلولا نب دما ع دادغبب لدملا ىلا أ للعب قاحسان 8 هللاديعوبا #4 انريخا ِ

 ماهنلاب ءامسلا نةشنموب أر ًارقدنا امهنع هللا ىضر سابعز.ا نع ناربم نب ف سون نعددز نب ىلعزع ةملس نب دانمح :

 سنالاو نا نم ضرالا ىف نم رث كامو ( )ايس لك لع ةكتالملا لزنتوارندلاءاهس ققشن لاقالم ننتةكتالل ل زن |

 ضرالا ل هاوا دل اءامسلا لها نم رثكاثوةيناثلا ءامسلا لها لزنن مال نولوهيفاننر مكيفا ضرالا لهالوَدف

 20101 جب
: 

 تي

 ضرالا لها واين دلاءامسوةياثلاءامسل' لها نمرثك !جوةثلاثلاءامسلا لها لزن مال ن ولو يف انبرمكيفا نولوتبف |
 لهاواين دلاو ةيناثلاوةثلاثلا ءاهسلا لها نمرثك !موةمبأ رلاءامسلا لهالزنس مال نولوتبف انبرمكيفا نولويف |
 ةثلاثلاو ةمبارلا ءامسلا لها نمت رثكا عوةسم اكل'ءامسلا لها لزنن مثال نولوقيف اننر مكيفا نول ويف ضرالا |

 اها نم رثكامو ةسداسلا ءامسلا لها لزن مثال نول ويف انبر مكيفا نولوقيف ضرالا لهاواين دلاو ةياثلاو

 لها لزنب مهالنول وفيق | در مكيفا نولوقف ضرالا لهاو امدلا ودب اثلاو ةثاثلا وةعا رلاوةسم انلخاءامسلا

 ضرالا لها وأين دلاو ةساثلا وةْثل اذلاو ةعارلاو ةسم اكناو ةسداسألا ءامسلا لها نهارا مو ةعب اسلا ءامسلا

 شرمعلاةل و نيضرالا وعبسلات اواسلا لها نم رثكاشو نو وركلا لزنيمال نولوهف نر مكيفا نولوةف“

 ؛؟ ايندلا ءامسلا لها لزييف انهاه طقس هلعا(١) مم رتف ١

 كلوا لع كنيع ىلع ةنحلا نموه زانم مي روق 5 الملا ماملتتف كوم نوملاصلاو ملسو هللا وةيلع هللا لص ىزنلا 0

 ا 0 يمس لع نا 2 مح وس 0

 ماش ةاصر

 ءاهس لاق ماهنلاب ءامسلا قةشن موبأرق هلا سابعن.!نع نا رهمني ففسوب نع دد زن ىلع نع ةملسنء م« داجإ |

 انبريفا ضرالا ل الها نواوتف سنالاو نقلل ىس ضرالا يف نم رك معو ٠ ءايس لك ىلع ةكتاللا لزتتوايندلاا|

 نولوةيفانر عبفا ن ووفق ضرألا لهاو ام دلاع ءامملها نم رثنك | منو ةحاثلا ءامسلا لقا لزسي مثال نؤلوتيق[

 نولوةيفانبرمكيفا نولوميق ضرالا لنهاوايئثدلاءايسو ةيناثلا ءايبسلا لها نمرثكا موةثلاثلاهاهسلا لنها ل زب مالا

 مكيفا نولوميف ضرالا لهاو ىلوالاو ةباثلاو ةثلاثلا ٠ أهسلا لهنا نم رثكأ منو ةمبارلا» سلال ها لزب منال ا
 نو رق مهل ٌسرعلا ةلمونيضرآلاو عيسلا تاومسلال عنا نم رثك | ثو نوب وركلا ل زغب منال نولوقيفان د

 ( عبسلا تاواهسلا 3 1
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 2 (14ج) 2« لارمالا بانك عودنا ( نميفللا وم كر دتسلا)
 ما وعلان ةابع اننأ ناهاس نبديعسانت ىرش وملا نا ذاشنب 7 نا قاحسا نبركب وا خيشلا « هانندح 9

 ملسو هلآ اوهيلع هللا لص هلنال وسر النلاق امهع هللا ىذر سابعنا رك منابع نذل اله .:رع

 فنوردن ل هلاةفةن الارخ أىلا ميظع ءىمكةعاسلا ةلزإ زنا مكبر اوقنا سانلا اهمااب هناحصا هدنعو ةنآلا هذه

 ل وميف رانلاىلا ادعي لاق وا راسنلا ثعب ثمبافةمد آل هللا لوش موي 2 ا هللا اولاق ك كاذمو ىلا

 تمقوو مولا ىلع كلذ قشف ةنلا ىلا ادح اوورانلا ىلا نيعسنو ةعسن و ةنام عسل فلا لكةزملاق م تنرأب

 اور فقةنملا لها رطشاونوكت نا وجرال ىنا ملسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوس رلاقف نزحلاو ةيأكلا بلع
 عجوجامو مسوجاب ها هن الادا ممانوكي منيتقيلخ نيب كن افاورشداو !ولمعا لس وهل اوهيلع هللا لص ينلا لاف

 «ءزج فلا نم ءزج ىتما اعاوةقانلا عارذف ةقرلاك وا ريعبلا بنج يف ةماشلاك ممالا يفوا سانلايف متل اقاو

 7 هأح رك 4 21و ةدايزلا هذه 23 ثاادح اذهأ

 ُ نيف ىدرماع (الاق) ريشك ندم ونافعاش كلافن.دمسشان. 3 ولاب نب دمسا نب دش ركب وبا 0 م ِظ

 نالاقف ما ءوب دحتسملا فا سواح كو لاقم ااسنب هللا دبع نع فاغش نيرشل نع بومعيىنانب للادبعن د

 ملسوملا اوهيلعللا لص مساقلاو ا ا لخمرك !ناوةعاسلاءوةتهيفو م داقاخ هيف ةمجلا مواد دلا مابا مظعا

 قله تحف الآ انها تدلل ام ئردب , لهىجا نا ابلاقو كتححطو يلا رظنف لاكن الملا نياف هللا هرب تاقلاق

 ضرالا ىرانلا ناو ءاهسلا ف ةنلسا ناوائيش هللا ىصعي الى ذلا قالا رثاسو باحسلا وحايرلاوضرالا وءامللا هك

 هعبتف م وةيفلاق اك ص مماالا رخنا هتما و دمحان وكي ىتح ايسايسو ةما ةما ةقيلللا هللا ثعب ةمايقلاءوب ناك اذاف

 [نيع ولاهم ن مافن وتفاميفهث ادعاراصبا هللا سمطيف-رسملاز وذخ ايف منبج رسج عضو م اهرجافو اهرب هتما

 وخلا و

 00 0 -0-- 1 مع نإ نع ةمركم عاب :* نإ لاله ..ء ن 21 0 داع :

 اوكي نيملَحنِي مكلافا ورشناو اولمتا لاَ اوح رفق ةنملا لهارطش اونوكت ناوجر الينا لاّقف نزالاو
 مارت وقر اكواريعبلا تنجىف ةماشلاك الا ممالا يفوا سانلايفمسا أمو جو جام وج وجاب هأ رثك لادعأ مم عم

 « مي « ءزد فلا نم ءْرج تما ااو ةقانلا
 هدنعانك ولاق مال ن.هللادبع نعفائش نيرشن نع بوقمز ىلا نبهللادبع نيدمحشات نوميم نب 4 ىدهم ف

 هللا ىلع هللا ةقياخ مركا ناو ةعاسلا مومت يف ومدا قاخ هفةعما موبأي ىلا مايا معا نالاقف ةممجا موب دجسلا ىف

 ةكئذاللامىردب لهىشان .ايلاقو كححرضو يل ا رظنف ةكمالملا الملا نافهنلا كلج رتاقرل |بودهل اوةيلعبلا لص ماقلا ونا

 يفةنإا ناواكيش هللا ئصمتال ىذلا قالئا رئاسو باحسلاو 5 كاويسرألا ىلا قاخك قاخ ةكئاللا اعا

 مءالارخآ هثما ودلع نوي حان اسو ةناّدمأ نبل اي انسدل ايقلاءوب ناك اذاف ضرالا يفرانلاناو ءاهسلا

 وجانو نيم و لايثنمامف نوتفاّنيف هئادعا راصبإ هللا س مطيف رسما نوذخايف مئهجرسج عضوب مُثلاق ازك صم

 يىبنلا 0(0

لذ نلفت اادغَو ور انلاىلا نياسلو نو 3 يسن تا لاك
 3 لا مهيلع تعءقو ا لع ك
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 ج١ (لاوهالا باتكو ع١ ( صيخلتلا مم كر دتسلا )

 رعب ءلاستج يف ةماشل !اك الا مسالا يقم امه سو : ولازم اورشإا وا وراقواو خدم سو هلاو اوهيلع هللا لص

 ْ نملة رفكن م كاهنمو 0 ايدانرثك الا“ ىث 0 اتناكام نيتتيلخل مكممناذ هبادلاعارذ ىفةقرلك وأ

 1 ندم ا ودلا دمع ن هللادم 2 هانربخأ دقو# ماج رخ و نيعرشلا ظرش لع 1 هانا اذه# ننالاو

 ْ ترد! كهم زعل ف ىبح ب ندم لاق 6 " ءاوسءلثع ثردحلاو أف ف ازرلاديعاتسا ىرح نب دك ان مامالا قاجسا

 ا دمصلادبع# ادع نيص> نينا ركن ءنرسلا نعةداتق هكسلا د ادع ظوفحا ن 1 سنا نع ظوفح رب 3 اندتع

 | ليعمسا نب دم جرم لو هنع هللا ىطر لهذلا ىبحم نيدمش ةعالا مامامكح دف نسحلا نع ةداتق نع ماشهانت
 نبنأ رمت نمعمس نسما تأ 1 ركذو اذ رح ةرج-رتلا ها فامبع هللا ىكر جاجحلان سمو

 : 2 نيصخ

 نب لع ا ,دحلاب(| :ةدح دقو ) نيصخْن نأ ربح نءعمسدق نم 2 نايدنعيذلاو يلا عل ” هللا همحر 4 اقدقوإ»

 نع ةداتق نعي 1 كاع مايا يول (الاق ) ربرضلا لابنملاندمو دديسم اذ ين | يأ 10 . لدعلا ذاشم

 هيارصصا نب ا و هياعالا لصَلالوسو عمانك لاق هنعاللا ىذرنيصد> ن نا رم نع نس لا

 نكاد رت نايم -- "ىش ةعاسلا 0 نا بر 1 7 ب! ةرصنع الاننا# 0 د

 ّْ ا 0 د ها ابلوعف هنرهيدانيف مد ا ل رع هل

 ا ىذلا ل سولار او هيلع هللا لص ةللال وسر ىارايفتكا اًضلاو>ضواام ى>هادصا سلبافةنملايفادحاو ؤرانلا يف

 جوجامو جوجايهانرثكاالا”ىش عماشاك ام نيتةيلخ عم مكتامدي دمح سفن ىذلاوق اورشداو(اولءمعالاق هناحصأب

 [دمم سفن ىذلاوفاو رشاوأوامحا لاقمنو دجيىذلا ضم,موّقلا نع ىرسف سيلبا ىبو مذاب نم كلهنمو

 ىنان ديعس هاور !اذكمهووش ادلا عارذيفةق رلاك وا ريعبلا بنج يف ةمايشلاك الا سانلا يف مت |ام هدب

 7-1 : *« ةداتق 8 ةنو ع

 نبيس 45 دايع نب حوران ١ ىدعيسلا هللا ديع نب ميهأر اان 58 شرا باوعتر 0 هللأد ع وبا دج كج

 ١ هيلع هللا لص قابيل وضو ممن نحمي لاق نيصخ نبنلا 80 ع ةداتق ناو ,ءينا نوم ادهوةبو علا

 د نسانع ء ن ةللادبعن 0 ثيدحلا اذه انو ردقو هود 3 ركذف انا صعب فوسوالا و

 ْ 21 سا ا د حس -

 متااممدب 0 ىبدلاوف افرك ممر و اوراقو اروينلاف نيملسملا ىلع كل و نيهسو ةعساولا ام عيل

 ِ جوجايهانرثكألا "ىثعم اتناكام نيني ل مكعمنافةبادلا عاد ,دىف ةمق راك واريعدلا بنج يف ةماغنلاك د سانلا يف

 نكلو سنا نع ظوفح ريغ انضر اذه لهدلا لاق(م مح)«سنالاو نجلا ةرفك نم لاه ع نمو عودباب#

 فاؤلا هاور م 5 2 نع ماشه 05 دمضلادرع ِ د نيصخ ن و كارم نع نسلان ءةدأ 2 عسا دو طظوقجلا

: 

 ورش اواولمعا لاف 6 ضي او>ضوا م يح هباصا سلاف هيفو هل وطن هبا ع نع مشع ن نا ذاعم ثردجح نو

 ا 00 مذاب ن؛: حدر 03 دودج يردلا صضعإ ا - ى رس س لبا ىفب و مدآ نب نم كله نمو هفو

 0 ادم كارم نع نسا نع ةداَرِق نع

 ل 0



 .ج) “ع لاوهالا بانك فه حسينا الار دتملا» |
 1 | تسلط نب قي ناتاحسا نا بهون هللا درعا :”ىل الخلا رصن نب رحاتت بنوع ندم سايلاولا 13 إلا

 .| هيلا تشاجو .مالسلا يلبعدرز رةهئلع تماسف لفت خب ءايفاذاو ةمسلا لات خلط دلاخ نء دبع ن :رع هللا ديمع نبا

 5 قشر , م «ناك كابا تف ضع دق كب ابح سلا ةفدلاخن ديعمابا تلق ىخان ليتنا نملب لاف عاب تنم تلف

 3 )| ا جد ل ةيدم ار تايب يح ةلرال كاوا

 لازما ة> دا و 0 نال احل نذ < ساثلارخا "| اه 0 . 1 1

 :(سانلا اه دحالوّمف ادحان إب ريالفسانلا ن االاقةندملا ىدا اهلباذاف ة ل دلا | امأبىت ىتح اشوحو ضرالا نادحتف

 |١ امه دحا ل ويف سانلان ان الو وقيفرين انسلاو باعثلا شرفلالعاداو 8 اهيف سيلاذافرودلا نالخ ديف روديف

 ٍ ابلغش: ّقوسلا يف ساثلا امه دحا لوقف ساثلانا نالوقف ادحا نادج الف دجملا نا : اف دجسلا يف سانلا

 |[. ناذخايفناكلمابلع اذاف ةينثلا أب ىد ناقلطنيف ادحا | امف تا دجنالفقا والا اناء ونسن اع رتبف و :اوسألا

 1 هاجر لو نيخيشلاط رش ىلع ح جر .ثكادح ادنه ا رمثح سائلا رخا -| اهورشلا ضراىلا هنابحسقاعبلجراب

 أبنا ىربدلا ميهارن نبقاحس | اك ىلا هللا امسر <54 يفاءتصلادي حا ديعن ىلع نبدمح هللا دبع ونا« ى زيخا ِ

 ,ميظع ”ىشةعادلا ةلزازنام تاو نما ماايتازتال لاقدنع هللا ىضر سنا نعةداتق نع عروس اا قازإلادنع

 ,مونادهموبيا ا هءاكصاهيلابأب رز هلو مقرف هلريسءقوهو مسوةلاو او هئاع هلا لبص ,نينلا ىلع

 ,ىنلالاّمف نيملسملا لع كلذ ع نيحسو ةعس و ةناعس فلا زك نم زانلا مب ثمباف# م دا | امد : ال هلال و

 هللا لص ْ ٠

 4 2 ايهرسو يل ارخإ

 لفت. خبش اذاف دجسلا تاخدلاقدلاخ نب دبعم نع هللا ديبعنب ةحلط نب ىبيحن نب قاحسإ انا# بهو نبا

 0 لاو 2 كيعم انا دل ىلع - 1 لا 0 لآ معأب تنان 0 تائقدهبلا ت تبسلجو ل اعد ف ٍض ةيلع ت ميد

 نعول 0 و هيلع 1 00 0 هي ىراقتلا عر ولاا 3 08

 .ضزالا تادحف سانلا ماعم اي 4 <. مار وس: دبق لبح ن م لاا نإ م سانلا خا | إيه هس 0 نم نال

 / ممروديف و سانلا اهدحا ا نابر الف سانلان | الام هم دما نجا اهلي اذ اذ ة هم كملارإ دا يح [ة وخد

 | سانلامهدحا لوقيف سانلان ١ نالومف رينانسلاو بلاعثلا شارفلا ىلع اذاودحاامف سبااذافرودلا نالخديف

 َّق اوسالا مملغش قوسلا لف سائلا [هدحا لوم ساثلان 1 نالوقئفادحا نا دج الفدجسملا ناسا ف 00

 ا ,ضراويلا اممابجسيف اههاجراب نادخايف ناكلمابلع اذافةينثلا اسأب ت> ناةلطنيفادحا نادجداف لاولصلا كاي

 2 زتمدها لاق قاحسا (تاق ل قس ا ١ |ه 00

 ش روسم ىو هو لوم اوهيلعمنلا لص هللا ىلع ميظع 'ى ,مةعاسلاةل)زناتازال لات سنا نعةداتف نعم مع
 لك نمرا كاعش تسأل 4 ا 0 .لملا 00-0 نورد الاف هناا هب )ابان د 37 قصارم مرفأ

 ميما

 قسد ةقاقث# اهلل طل. ا4 قاع زكا كاس اخ 0 ةماعلا أ كا

 , هبت تحسم +

 احم

 ميس ميلا ما ميس
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 ظ2ذآ1011 1 جا

 النيص نينو نكجتنم

 (4ج) «لاوهالا باتكذ 206١ 1 دوم 2و
 24 نع ةملس« نب دام انتا ىسومنب دس انث ناملس نب عيب للا انث بوقي نب دمت س ايعلاوبا 6 ان دح ف

 امحانهاهنو رش لو : لسودلاو او هيلع هللا لص هنلال وسر كتنءعس لاق هدج نع هم هيأ ن نع 3 واعمنب ميكح نع

 ةودشل دعا نعبرمياملواناومادقلا اوفا لعودلا لعذوضرمت مكهنوجو لوألا كرو ةاشم ةارعأ

 نعربستي ' ىلع اناث راطلانب باجيئمانثدح ىضاَقْلا قاحسأ نب ىد ومابنا قات ركن ونا خيشلا 4 انثدح 9 '

 رشحت مون ار 1 فدع بأ ىذر بااطىنا ن ىلع دنع اسولج انك لاق دعس ن هب ناهنأ| نع قاحسا نب ؛ نمحرلا دبع ٠

 قوننمقونب نوتؤي مهتكلو اقوس نوقاسنالو نو رشح مبلجرا لعام هللاو اللاق ا دفو نمحزلاىلا نيقتلا |
 اذه *ةنملاباب اوعرق ىتح !ملع نو دمّيف دجربزلا اهتمزاو بهذلا ملاحر ابانملا قئالملا رظنممل ةنجلا |

 * هاجر خلو دانس الا مييعص كرم د

 كيعس لأ ثراطان ور قربخا تبهونب هللا ديع انت رصن نب رح أ بوق. نبدمح سابعلا وأ 4 0 2

 لجو نعهللا لوق اهنع هللا ىضر هدا كنا رق لوقت ىلخَرَملا نمرلادبعن نابع عمس ةنأ هيدح لالهونا نلاآ

 رظتناع بنج هر 0 هان 0 لوسوإي ت يا م انقلخ 5 ىدارف انومتكح دقلوأ

 5 0 ري ود الا سي ا مهضعب ل ادد لاعرا للا ادا و اسال ٍ

 كيعس ثا كيلا 0 ريك ن هلللا كيع نب ىيحنانت دل ازبلا تارك و كيبع أيا ةيققلا قاحسأ نب 7 511 # انثدح و

 ' هيلع هلثا لص هللأ كوسم 4ع هللا ىذر ةرب سهى با نع بيسملا نب ديعس نع باهشن ا نع دلاخ نب ليقع * رع ِ

 افلناذا ىح اشوحو اها دحبف اعمنشب ناهعنب ةنيدملا نادبرب ةننزم نم نايعار رشح نم رخانالاق ملسو هل اوعأ

 #2 هأح رح و نيخيشلا لرش لع محب ثردحاده #2 ًامههوحو ىلع ارخ عادولا ةينا

3 

ًٌ 

ج ن هر هسأ ن نع ةنواعنع نب ميكح نحب ريح نك
 مكهوجو لعو انابكرو ةاشم ةافحاتهاه نورشحت اعوقرص هد

 ْ # علق دذنا نعبرءياملوانا وملدفلا وكما وفا لعو هلا لع دوم[

 نيقتلا رح مو ارتفع كاع اسول> انك لا كيعيمم خل 2 ىنلأ نع قاحسا ١ نة<رلا دبع نع راسم # زج 3 لع

 رظنتإةنللا قون نم قوتي نو وي مبنكلواقوس نوقاسرالو ّن ورشحن مباج راىلعام هللا وم 'اللاق ! دفونمحرلا ىل

 هال( تاف) سيعص» ةئللا باب |وعرتي قتحانبيلع نودعقيف دج ريزلا اهتمزاو بهذلا محلاحر اهشمىلا ق دلل |
 دقلوةشئاع تارقلوق لجرقلا نم رئادبع ن نامع هسة لالهىنا نبديمس ىنادح ثراأا نب « ورم “|

 مهضسر ظننا ءيجج نو رشحت »اسنلاو لاجرلا نا هاأو ساو هللا ل وسرانتلاقف ةرملوا كانلخ اك ىدارف انومتتجا|
 لغش لاجرلا ىلا ءاستلاالو ءاسنلاىلا لاجرلار ظن ال هينغي نان ذكمو مهنم ى سما لكلأ لاسقف ضمب ةءوس ىلا |

 *« عاطقنا هيف (ت اقل معصب ضب نرع موضعي |

 0 بلع هللا لص هللا ل وشر نأ ةريره يأ نع ب رسما نبا نع باهش نبا نع ليقع نع « ثيالا ول |

 عادولا ةش اء اذا يس > اشوحو اه 1 كدعيف ب مشعل ناوعشي ةنيدملا نا دير هن زم ” نعول نهر ا
- 

 ( ةن م نم نأب

4 

5 5 

 2( دج ريِرلاا
 د

١ 

 معسل عياش ساو سسسسو م ميس ص سس ياسا



- 2 
 و موس

 2 97 0 ا

 : ال و رك الا 2

 لا موي ارق
 مه
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 1 6 لاوهالا باك ) 2 م هذ ( ضصيخلتلا عم كر دتسأ

 طقوم نا عاطا نفايرس مما ا رخا ىف ثعب هللا ناب كل خلاق نيخاصم مهح وبلا قاكوذأبا الان دالا

 5 هاجرخلو ن نوب ديم ملك دانس الا مسيحص باب لا يف عماج ثي دحاده#نيلاضلا نم .ناكونل ىصع نمو نبدتملا

 نةو ربع نعى سهزلا نعىديب نلاديل ولا نب دم ان :ةيقن ان ةبتع وا انئبوقمي ندم سابملاوبا م :ءدح »

 دل رت ةارمع ةافح ةمايقلا مون سانلا ثعب د هللا لص ىنلا نااهع هللا ئضر ةشلاع نعرسلا

 ىلع ييعص ثيردح اذه# هينغي ناش ذثمو مهم "ى ما لكل اقف تاروعلاب فيكف هللا لو راب ةشئاع تلا

 نعءنامنلان ةريغملاو راند نو رمت يثدح ىلع امهمع هللا ىطر ناخيشلا قفا اما ةدايزلا هذهم هاج رخو مل و مسم ط

 * هيفتاو وملا ركذ نودهلوطب سابع نا نغريبج 9 كيعس
 قدح, بابطلا نديزانم تلاط ىلانت ىيح أبنا لدنلا فسشو:نب بوم ن نسملا لْضفلا وا# انزبخا »
 خول لاقدنع دنا قلو ذى نعاديبسا |ناةنذبت :نعالئااؤنب ماع لايفطلا ولأ ىثدح ىشرقلا ميج نديلولا
 اوفو نينكار نييساك نيمعءاطاجوف اوفا ةيالث نوار 0-3 سانلانالسوهل او هيلع لا ىلص قودصلا قداصلا

 نذلا لاباق ءالؤاهوءالواهانف ع دقرفاي ايانلتف رانلاىلا مههوجو ىلع ةكتالملا مربحسن اجوفو نوعسو نوشمع

 2 هايبر عيمج ن ديلولا قدا - ثيردحا ده»# ربظ الف ربظلا لعةف 34 هللا قلي لاق نوعسونوشع

 مصاغنب ىلع نوراهن دن اثلاطاديعسندحا ان دادي هيقفلا نسما نب ناس ن دمحا ركب وا « ايدخ »

 ان ىيحن نيد“ نب ىيحنا م هل لغفالاو لف ذاا بوعي ن دم هللا دبعو ماانادحو 4 ةيوأ هم نش لعل  (الاق)

 قش نا 018 تاقلاق هدج نع هس أ نع ث دح ةيواعم ن 0 رم هموم دكا 7 هل

 اذه « هدم انوانهاه كه وجو ىلع نورجتوان ابك روالاجر نوروشحم مكنا لاتفماشلاوحن هديباحنف لاقىلرخ
 ىلع رع ةادر لثم ةبواءم نب ميكح نع ريجح نب دبوس ةعزقوا 000 1 دانسالا حرص ثردح

 * مداتمىلا هّتباورفف جاتحالد وماماضيا انما

 « انثدح »
 (كلق) نورندم هاو رمي * نيلاضلا نم ناك هيبث ىصع نمو ندئبما نم كراك هيين عاطا نيف ابيث عما عي

 ء تنيمبطتو لعنإلا :ىننيع كرو دم نب ب وهعب
 سانلا ثعبس لاف لوهل او هيلع هللاىل» ىنلا نا ةشئاع نع ةورع._:رغ ىرهزلا نع ىديب للا انث 4 ةيقب )ف

 ههينني ناش دكمو مهنم'ى سما لكل لاق تاروعل اب فيكف هللا لو سراي تاق الرغ ةارع ةافح ةمايقلا موب

 قودصملا قدافلا ىنثدح رق ىلا نع درسا ن ةف حن ن نع ليفطلاو با ىنثدح ميمجن ديل ولا نب بايحلانب « دز

 فروءسو ل وشعاج وهو نيبكا رنيبساك نيهتاط اجو وذججاوفا هن الث نو ردم مالا ىإ م وهل اوديلع هللا ص

 نوشع نذلا لانا ءالؤه و ءالؤها ف ىعدق رذابا اب انلقف رانلا ىلا مههوجو ص دما مهبحس اجوفو

 6 قاشتلا ة 0-1 5 ةجاتم سمه وردقاديلولا (تاف)ربظالف ربظلالع ةف ١ الاهل 0 لاف نوعسو

 مكنا لاقو مانشلا 2 هداف ني ىل صاب نا هنلا لوس راب تاق ءدج نع ها نع كنب رم د

 ديوس ةعزقىلا نغ ةملس نبدا ها وري # هدب انو انهاه ركهوجو ىلعزو رو ابا 1 الار نوروشحم

 نبا 6(

١ 
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1 
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 (6ج2 1 هتلازمالا اباتكذ 17 603 * 21 «ساناوم كر دلل )
 اههنسو الانابإب نونمامجا وا ةميسرانأل ناو اماه كارلا ةريسماءهمس والا ناب نرنمامسا وبا ةين اا لةنملا

 ريغش ل نبا نمرامماو ينصم لسع نمراهما لاقةنملا نم ملطيام لع هللا لو سر ايتاق اماع نيمبس بكا ىلا ةريسم

 - نمريخو نوملعتام كلا رمعاة هل اهو نسا ريق ءام ٠ نمو ةماديالو عادص الانس ١و ةمعط

 مكك اذل لثم نهن وذ نلت نيملحاصلل ت ل باول نامت جاوزا اميفانلوا هللا لو سراي تاق ةربطم جاو زاهعم
 هللا و سران ت تاقمسيلا ن نورتنمو نوغلاب نام ىصقا اذه بالو اب تاقدلا ونال نا ريغمكب نذ ذل وا ندلا يف

 كرشبالوا ايشاب ك رغما كرشلاو ٌكلاباو ةاك للاءاتا او ةالصل !اةماقا لعلا ةو هدب طسبف لاق كس اياام 0:

 تاقف هينيطعي الاعش * طرت رتيم ان :رظو همعباصاطيس وضم برهلاو قرشل | نيام :]ناو ِتاَقف مريم هللا عم

 كيشإإلا كيل الزي ثامعابم لحكإ كلذ لاقهيسؤفن ىلعالا وما ينجالو ايده كيحاسا

 بيك لاقف» رخ لاو لولا يف هلل سانلا تا و سانلا قدصا نم كيملا رجم نلعذا لاَ انف رصنا مث هانعيابف
 نمدجا لمةبالوسر تاقف هيلع تابقاف قفتنلاون . لاق هللا لوسر ام نمبالك نب ركب يدحا (ِنالِفْنا

 ىراجنإب رح عقود , ًاككرانلا ىف قفتنلل كايا بردا ذي رق ضرب نم.لجر لاخيتا نم ةيلضاج اى

 لجاىرخ ًآلااذإفِتِرِظن مت هللا لوسرإب ٌكلواو لوقانا تيبهف سانلا سفر ىلع ىبال لا امم حو ىهجوو
 كيلاىناسرا لقفل رم يرصاعوا ىشرقربق نمهيلع تا ام هللارمعل لها ولاق هللا لوسراب كباهاو تاَف

 ْن ا © يلعا كرش لوح وسام كلذ ل مفا مف تلتفرانلا ىف ةكنطبو كبجو لع ر 2 وس أعرشياذ دمج

 ةيردخلا نإأ ؟ ٍةر االاو ,ىلو الا يف 0

 امني والا نابإب نوماممبا وبا ةعبسرانال نا واماعنيعبس ب كارلا ةريسم امه والا نآباب نهممامبا وباةينائاجلةنأ نا
 ريخت 1 نبل نم زايعآو ينصم لسعنم راما لاقةنلا نم علطنام هللا لوسراي تاقاماع نم نيك17 ةريسو

 نه ريخو نوملعتامكحللا رمعل ةهكاشو ةمادنالو عادص هلام ساك نمراهباو نس ةريضءام جراسا

 ايندلايف مكاذ أذل لثمن هن هذذإت نيملاصلل تاملاٍملا لاقتاحلصم جباوزا اهفاناوا تلق ةرهطم جاوزا هممهلتم

 ةماقا ىلعلاق ةو هد. طسبف كمياباام لع تلقمتهيلانومتمونوبلاب ن 2٠م ىصقااذهتاقدلا ا ؟نذذليو

 قرشلانيبام انليذاو تلف هريغال هقايم كنا دال * هللاب , ككرمسإل َّك رشلاوّكاباو هكا ءاتناو ةالصلا

 وسعا ينجب الو انئش ثيحاهص ليم كن اذه هينيطسي اع ط رتشو نان هرظو هعباصأ طبس و ضب برإللو

 نومعل نإ . هدا لاَمِؤانِف رصنا مث 6 هائج افكفنالا كيلعن ع :الوتإم يح اهنم لح كإ كلذلاق 5 هسْفن لعألا

 هللالوسراب نم ٍنالف نبكي لاَقِف رخإلاو لوإلا ف 7 سس انلا 5 ويب دج سانلا ف قدصأ ع نم كاملا

 ل رق ض مع نم لج لاف ريخ نم ةيلهاجيفا ذم ىنجم نم دجأ له َتالوسرابت 3 بلع ت أ.ةاف قفل اون لاو

 كو ولوقا نات ممهف سانلا س ور لعىنإلٍلاقا 6 ىلع هج وو ىراجنيبٍرج عقومنأككرالايف قئفتتملا ب با لا

 ريق نم هيلع تنام هللا ريعل لههاو لاقت هللا لو رأي كلهاو تاتفىلجاىرجخالا اذا ترن م هللا لوسرايأ.

 كلذ لمفا لفت تاقفرانلا يف كنطب و ثبجو ىلع رجن كو وساع رشباؤدمح كيلا ىناسرا لقد رشم يسهأع وا يثرق

 كر خف ثمنا كلذلا نحلم م“ وبلا وا دجال ناو دبس ليم واكوهلال وسر دا
 م8053 4 هوحت طيح متيم ص دع 5-5



 3 6 9 (لاوهال .بانكو «م:) 14 نضرخلتلا م» .. ١ ال

 ' د اف اهماع كاب رو -رافا دنا ىنيحتال تاتف ةلابةردمن| لع تق رشا زال“ هللا الانف كلذ .لثع كاعا ُ

 .ادتمابن عمجنا ىلع هللا نمكسمخعن ا قعردقا وخل كنملا رمخاو.ةدحاو بغت قهاذاذا ماع تف رغتا ىتدامأا اع
 ْ ى هللا وسر تاق لق 0 هع أ 59 هثلازو :ظاتف راضم ند“ .ثادجالا ا نع .كيوخر 0 2

 ع هنورو كار نا لعومل مالا فال واذ وناشتالر كايرو 5 وو ةدحاو 35 انفاس ور 5 ريغطاةب 0.

 رك احفص هل َه ب داب هيلع ويط رع لاق ه اميملاذا اننوانب للمشاف ننال در طاح .انامهتو زو. كلا رب نا ىلع أب ممردقا

 ف دحأ وهحو لطام كلا رمعاف كسابقاهيحضنيق هال عاملا نم هفرغ هدي كلب رذدخات نا مكنما هلع 3

 ١ قف رصنإ مث د وسالا م 8 لثع همطختة رف اكلا اما وءءاّضيبلا ةطي للا لم بجو عدق نءذ ٌقاااماؤةار
 ا ١" د ددوطمل اق نوملاصللا هنا لعف ردتبلاةوا نوملاضلاو را لغزمل 1 مسوهلاآو هيلع م

 | ارت ًارامةلهانللاو ايلا لعل وسرلا ضوح لع نوملطف لاق هناواكبو لوةيف س 4 بف ةرمألا كدحا طي

 | ىذالاولوبااو فوطلا نم هربطي حدق !ماع ترهل ككيدعلاو طقسام لاو !:لسلام كلارا ءاوطق

 ادعم و ع مق هلال وسرإب تاقفا دحاوامهم نورالف رمقلاو سشلا سبحنلاق ها يتلو فنيقلا ن 00

 انناعيس نمىزاجن مف للا لو سراب تاقلابجلا »هب تبجأو وضرالاهبر هسا مو يف كلذو هذه كتءاس رصب لثملاق

 ناكيهلا رمت لاق رانلا امو ٍةنملا اف هللا لو راب.تلق رفغتوا ابلثع ةئيسلاو احل اًثما رشعب ةنساا لاقان انس>و
 ها ا متل

 ةيلبا بيع هتحارت » وو

 انااا بع تبت لف ءامسلااببلع كبر لسراقا دما ىبحتال تاق ةيلابةردم اهيلع تفرمشا ضرالا هتلاءال [ىف كلذ لع

 ضزالا تابن عمجمنا ىلع ءاملا نم مسج رنا لع رنا زم كلما يق وة دحلا وةب رش ىهاذافاملع تفرشا ىتح

 | صخخش وهو فيك هللالوسراب تلق ميا رظن.و ةعاسهيلا نورظنتف مكعراصمن «كايعالا سانوخركك

 | ,ةريؤوص ةببرقدنم ةبارمقلاو سمشلا هيلاءال !يف كنذ لثع كئينا لاقانيلا رظنمو هيلارظند ضرالا الم ىعوسلو ا

 أ تلق 50 هور اربذا لعومل كهلا رمعالو ايهتؤريف نوماضنالو مكانرو ةدحاو ةعاسف اممور

 0 اان هل ةيدأب هيلع نور عت لاق هائيقلا قار انب لعشا ُْث

 | ةطررلا لثم ههجو عدتف نمؤملااماف ةرطق مكنم دحاو هجو ىطختام كما رمعاف ملقا م حضنيقءاملا

 نصت اىلع فرصن.لاقوا نوي اصلاو ربا ىلع ريف مكي فرض م ةدع دار |لثع هيطختف رف كلااماو

 | لوسرلا ٍضوح ىلع نوءلطيف لاقدناوا كبر لوقف ٍسخ لوديفةرخجا كدحا اطي رانلا نما رسج نوكحلسي

 | بفولجلا نم هريظب جدق اهيلع مضوإلا هدب ركم دجاو طّقسوا طمس امكيملا رمعاف طقاهتأر امتةلهان هللا و ايخا ىلع

 | مفسالوسٍرابِت تف ادجاوامهتمفو رئالف رمقلاو نسمشلا نسبت لاق وارمقلاو سيهشلا صاخيو ىذالاو لوبلاو

 نمىزاجن بف لوسرإب تاقلابجلا +! تبجاوو ٍضرالا ©« رفسا موب ىف لاو هذه كيتعاس رصب لثم لاق ذئمون رصبب

 يو قد رانلاو دب هلال وس وسر 32 روم 7 رار سنار و هانا زرعه يا لاق زن: انسخ و انباثيتم
 لكاس + 9-0 2-25 معجوصصف نت 37 همم
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 59 ا

 8 اع دكر ىلب اما د ا 1 كسب م هللا - ملا اهي عا ا ,

 | ندلاةك' دما وتاثمالا ا يع لع عدبام رداع و ا قا 1

 75 ويا هود سر تكو

 0 ا 0 د ل وسع لالتطلا هلي 50 ضل نا هلعلا 0

 نع كلأساينا هنا لوس ات اق هر صن 3 هذا وف انل عرفاذل يح ىبحاصوانأ ت تقوم انلإ نلثئازساحا الآ وشن
 «حيموو عد

 اه وا 0 بيغلا لع نم.كدبع لع هلال راب تلققشش همس ل

 لآق هللا لوسراننهامو تاقف هدي راشاو هللا الا نوملعي ال بيغلا نم سه حبس افع كر نص لاقفهطقس ىنتاىلا ا

 (مكج رفنا لعدقو كحضإ ل اظف نيقففشم نبل زا مكيلعف رشي ثيغلاعولعو هنو مامتالو كدحا ةينم ىمرعدقةينلا لعأ

 | هملعت الو ديف مغاظ تنام معدقودغيف امرعوا ريخ كحضي بر نممدعت ناهللا لوسراي تاق ظيقل لاق يرق

 (لايبقن د اناق لمت امو سانلا ملعتامانملع هللالوسراب اناتف لاق ماحرالايف امرك ذهبس-او لاق ةعاسلا مون لع وأ

 مثيلا من وثبات لاق اع 3 ىتلا 9 ريشعو انيلاو ىتل أ متخو ائملع ور يل ا ذم ن م انق دصت لوقدصي الأ

 ١ عرصم نمأه روظ لع ع دمام كلا رمعلف شرعلا ت يعد نكاد ١ ءامسلا كمر لس رافضرالا 3 تاكل كير عمأ

 ب رأب لوقبق مبهم كرر لوا سلاح ى وتس 5 كب 1١ لبق ن 9 ه.م هماخ ىَح هتعريملا لا تيم نقدمالو ليتق

 لاق 65 عابسلاو ىل 2 لا و حابرلا | 0 ةعامدمعت | ةعمج فيك ةللأل وسر مان ت كامو هلهاب اثدح هيسحك ةاحلاب « ديم سمت ٍ

5 
 مانا ةعب راذتم وص كلت نتا قم هل لا 2 0 :1ىفلسوهلآ او هيلع هللا لصدتلا لوسرمامف جادا

 ةيحاص ثاددحوا هيلا كرد «.هلبنا هلع 3 ا العار 9 ةنموق هدعل ىلا ند لوف مكعمسال |

 عرفاذا ح ىبحاص وانا ثمكو سلا سلا وصلا 2 او كيملا قعحساف لآ ت كب له لوع مى االا لاتتلا هل وا ٍْ

 ا

 كدذع لههللا لو سراب تلق تكا لس اةيلع نلوم” اف ىتجاأح ع نك كلاس هك رح رابت اقدر صتإ وهدا عادلا

/ 
 سل

 نمط ا 3 هل نم س # مع . اع كنرن ا ةقهطقسل ىف لا م ا هللا رمعلا يطق بلا لع نم

 نيلزا ,أ ىلع ف رشل ثيع 2 ولع 2ءو ةنوملع ال كدحا ا دو 6 2لاق“ نهأمو تاثو هدم .رآ اولا الإ

 هحماط تنام 5 دقد ةىاملءوأر رش كاد كمر 000 طك مق سيرك < 000 00

 3 1 لا نا ماع هللا لوتسرأنات اهفماحر الا ىف امرك هر اولا ةعاس 1 عادي الودغيفب ا

 م رام )امن وكلت لاقأ ا 2 ىتلاانم ريش عوأ لاو ىلا مثخو أني عورىتلا عج دم م انقدصت لوقدصي 5 لبق ١

 نذلاةك الملا و تامالا كش نزرالا روك لع عدبام كلا رفماذ ةحيصلا ثءَد . مولام ا 5 مكين 7 وتم 1ْ

 مارمو نماهربظ ع عدبام كيما رمعاف شترعلا تت نع تيم ءائسلا كلن ر لس راف ضرالا تلاشت كن رعم

 تر 1 نوهت ميهمكبر لوقت اذبأ مب !اح ىوتسؤهسار , لق ن< هما ىنح هنعربملا كح لا تدل نفدمالول ف | 5 5 ا 3 0 11 ' 1

 1 هّللاالا نرمي ال بئانمسم)

 كا !لاق عاب 2 ىلبلاو حابزلاا ذرعا دعل انءمجم اني“ كا 5 أني تامف ةلهأت اك و ةبسؤةا املا محا لوو
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 هنانا:)

 . 00 3 نا 0

 52 9 انها أ 0 تيسر

 هللا لصدنلال وسر لاق لاق هنع هللا ى طر سوا ىفانبس وا نعيفا ةئيصلا# ثعشالا ىلا ن ءرباج ندد رب نب نم معرلا ديعانت أ

 («جج) («لاوهالاباتكذ عم ( صيخلتلا مم كر دتسلا)

 لضفلانب رثشل وديعس نب ىبح ا اذن ىيح ن دم نب ىيح ان ظفاملا بوعي ن دمج للا دبعوبا مانندحإ»

 ىنلاىتاايا عا نااهرمعهللا ىذر ورم نهللادبع ن ٠:عفانش نبرشن نع جنا شا نغئبتلا نايل سان( الاق)

 # هأح رخو دانسالا ص ثيدعاده#هبف حف نرقلاق 3 روصلانعهلأسفملسول ١ اوهيلع هللا لص

 ىملعا لع ننيسحانب ةفوكلاب ركاشن هم ن هللادبع ىرتغبلا وا انثب وقمر ندم س املا وا 4 انثدح لف

 نم يلعا و رثبك اهةموضلا هيفو روصلا ة هخيف هيفو ضيف هيفو مدا قاخ هيذةسملا مكمأل لضفا نمذالسوهل اوهيلع

 ضرالا للعمر > ىلإ 5 ” هنلانأ لآ اهقثمرأ دقو كيلغ ان انالص ضرع فيكواولاق يلعةضو رم ملص زافهيفةالصلا

 * ةأع رخو نيكييشلا طرش لع ثمادح اذه# ءأ اسالاداسجا لكأتنا

 "العيوب لعب نع ةملس ن.دامح ًامانوراهن در انيدو مسمن ديعسانب ىو بحلا دمج ندم ىابعلا وأ ىبريخا "

 كذا اموةما فلا موهير 60 انك اكوسزا لاو هياةزع هللا ىكر ليمملان زر ىلا هم ن ل سدغ نب ميكو ن

 تلق لاق معا فاطلاة لب ,| ولاه فايل لخغ رمع هلا ىلإ رظنن مكسلك سي | ملسو هل اوهيلعاثلا لص هللا لودعز لاقذ هفلخ ف

 هن تار سم مل ىلع لاقالح كلها ىدا وو ترص اما لق هتاخ ىفكلذ نأ اموقوأاهّللاى حس فيك هللا لوسرأب

 #2 قأدع رك 3 باع 0 دنت انهو هي 6 هللا ىيحن : كيك دو لاق 0

 رعاه طيقأ هم ع نغهما نع را قع ا و ل ء كريما

 خالسأل ةلب ةنءهلأ انمدقف لاق وفتنملا ب . كلامن .مماغنب ك .( هعمو لسو هلا او هيلع هللا لبص ىن :!اىلاادفاو ج رخدنا

 م

 هللا لص ل ابا رعا ناو رين لادبه نع فاش نأ رش رشل نع لفسلا- نع ىستلا نامل ف

 * محيرك هبف خفن نرقلاتق روضلا ن ءلسودلاو اوهيلع

 هف ةعمج ام أبا لضفا نما اهوقيص سوا ىنانب سوا ن :.غىت :اهنضلا ثءشالا ين ع نءراجن دير نبي نك ادب 2

 فيل واولا اةيلعة نمو رست اص ناغهيف ةالصلا نميلع اورثكاذةقعصلاهىفور وصلاة خش هيفو ضيق هيف د 1

 *( مرن ) ءايمألا ةاسحا لكأتناضرالا لعم رح هللا نا لاق ثمرادفو كيلعان اذن دايص قاع

 ةمايقلاءونهيرىرانلكا نال راب لاقدنا ن زر ىف اهم نع سدعنب عك و نغ ءاطعنن لعي نغةملس نب # دامح »

 نولاهللا 2 تي دالوبعرا تاق رظعا هاف لاقىب اولاقف ايل رمّقلاىلا رظن . ماك سيلا لاق كلذ ةنا امو

 كلذو 5 9 كلذكف لاف لب لاق ارضخ: زم هبكر م مثلاق ىلد لاقالح كلها ىدا وب تررماما لاق

 * سماعنب طبتانؤر ,ىلا م ءاو لعب نعةبعش هاور (ت اق) ميعصو# هقاخ يف هنن

 نب نرلا بع نع ةريغملا نبنمرلادبع ابن ىننيعن توقع ان فزيلا دف نادم ان لماك ندمحا 01 ندع و

 هللال وسرىلا ادفا وج رخ هلا صاع ن طيقل هم نع هينا نع ص أاعّنب باخ ن ١ هللا كيع نعدوسالا نب مهد نع شايع

 ةاللص هءمانلصف هس السل " ةدلاا م دعف قفتنملا ن كلام نب مضاع ن 5 كنه هعمو ل وهل ١ اوهيلعهللا لص

 ةادغلا 0(



001111000 

 (؛«ج)  (لارمإلا باتكذ . 456١ ( سيديا مك ردتسلا)
 نال سوال آو هيلع هللا لص هلال وسرلا# لاقنع هللا يضر ةربسهيفا نع .مصالا ندير انلممالان هللادبعنبا

 نايكوك هينيع نأك ف رطهيلا دربنا يلبق ص بِلا ةفاذ ش رع اومن رظن دمتسمهن لكوذمر وصلا دءاإص ف رط

 »هاج رخيلو داس معرس ب ثيدجاده#نر ارد

 ايش نضر سابعا نءةيطَع نءينر الا نر رط نب يف رطمانت (١)ىثرِقلا دب# نب ىلع ندا و 4 ينربخا 9

 مقئلادق رويصلا بج ءاصو منا يكسو وهل او هيلع للا لص هلال وسر لاق رولا يف خشاذاو لجو نع هل وقيف

 لوقت فيك لو هلآ او هيلع هللا لص هللال ودير بادا لاق سؤ يتم رظتس ةعمدبلا ينصاو هترج ينحو ٍنِرَهلا

 «هنع هيلا يضر ديعسيلا ىلع ثردجلا اذهجرايم» انك وت هيلا لع لبكولا منو هيلا انييدت !ىلؤقلاق تامل

 هنع هللا ىطرديعس يفا نعي |صيبا نع شمالا نع يمتلا بحبوب ا ل رغما انم جشالا ديمسوا(4)0 انادح »

 رقت بهمينيد ! ىنصا او هتببح ين> وْنِرِقلاِمِتلا دقن ثلا بجا سوما بنك ديل اقول اوويلع هللا لص هللال ورا

 ُثِدِح نمهبتك مه هَل هّللأ يلع انك ون لب كولا من ١و هيلا انيبجا وول اق لوقت فيك هللا لو سرإباناق يمني ف سم و 8

 ةجصلاب ثردجحال توكيل قي رطلا ىلع 00 رحابانا الولو دانسالا اذهسالا دعس ىلا نعرعا صيفا نع شمالا

 كجم يلا نعر ايسنإ 00 نديز ثردح نم يل صا ثردملا اديه امبن عدللا ضر نيذييشلاط رش 1

 (الاق) )نييسملا نيم ن رفعجو ى رمل ور نب رضنلا نو ري ندمان : ىلا بيع ن ىلع و امدح

 هللا لص يتلا نعهنع هللا يضر يرد ديس يف ن نءرايسب نب ءاطع نع يل سان طز نعفج دايخ أنا ىين يبيح

 طعامبالارخ ”ل ل و واق ادفع طعا مهلا اهه دجال وب نايدان .ناكلم و هل سا َج ابِص نمامل ة ل 8 او هياع

 نءلاج رال ليو اهدجا وق نايدانبنا اكلم وناؤفنف ناس ؤي يتم نار اظن. روصإاب نالكؤم ناكلمو اه امنتاكسمم

 # لسان دز نع سب جصم ن ةجراخ هند رق : *لاجرا نم اسنلل ليو رج الالوقو ءاسنلا

 ١١ صيخاتلا 7 ايش انفضاف اق ان ودنس ناك )م ١١ صقأت هدأ: هاه نملعل 6(

 هاشم لا اقلاق ةرب سه ىلا نع مصالا نب دب جزا ممالا نب لادن, لاِدبِعنِع ةبو امم 4 ناو ف

 هيلادب بذا لبق بع بنا فاد شرهلاو“ رظنن نهتم هب لكوذم روصلا بج اصف رط نا لسودل "و اوهيلع لاى

تلف) جيب« ناز :دلا ايكو كة ينع نأك هذ رظ
 1 «لسمط لع (

 روصلا ب جاصو منا بك لس وهل اودع هبا لص هلال وسرلاةس اعنا نع ةيطعنع ب رطنب * فرطم 9

 ملودللا انييِ> اولوقلاق هلال وس راب لوب فيك اولاق سم و: قم ز ظن هد ١ ىجصأ و هتهب + يىنحو ٍنرَلا مهتلاد#

 اصلا نع شمالا نءىهيتلا يبحيوبا ليعمسا انث جيشالا ٍديمسوبا «يفيعيطةيطع (تاقإلناك ون هللا ىلع ل كولا

 *واو ىبحي وا(تاق) )وون مث 1 جكل سووا اوويلِع هللا للص يلا نو بيعس ىلا نع

 سوما اوهيلِع هلا لص ينلانع بيعسيلا نع رايب ن ع ءاطع نع ما دز نع ةجراخإنأينا: يكن < يب د

 اكسب طمعا ميللا رخل لوقت و افإ> اًيهنِم طعا ميللا اه دجا لوقت نايد ان ناكبمو الا جابص نو ام لاق

 نم اج رإل ليو !مهدجال 0 ٍنايدانبنا اكو ناؤفنيفنارسؤب ىتم بنار 3 روصلاب نالكوم اكلم 3
 «فبوباجراخ (تاف : لاجولا نا نو ,ابشإ يور ل لوقو هاب ع

 2 3 5 د بنلاج نوحي تحاتي تتنك تمنيته الخ »ص هس« اس د رم و -ٍ 75 تتكون ةكضياوا ننس ت مهدسو ةسدس خي اسمانم
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000000 
 و 0 يف

 و

 ١ يكلذدارفا 5 هنعهللا ىضر هعزخ نب قاسان دمت ركبوا مامالا راتخا لع كا َد 6 انا ثءر>و نفلاف

 ا

 ا ,تاوايسلا يف نم قعصُف رودلاف خشو لثاق نم نع لاقو «ةناألا ة دماح 50 لابحلاوى رث ون رخاد هوبا |

 ١ عموهل + ( صيخقتلا مم ك ردتسلا ١ لاوهالا باتك (« 1 ١

 وأ فئجرخلاقرلسو هل اوهيلع هللا لص هللا هلو ناهنع قا ىض ىر ,دخلا دجى ازع ىحاتلا قزدصلا ونا

 ' 3 0 ةمالا ظمتو ةيشاملا 3ك وداعا الاملا نىطمنو !هن انن :ضرالا 47 0 غلا هللأ هيقسنل ىدب ايما

 *هاح رخو دانسالا حيص ثيدحا ذه# أحد ىنعاس .اعوا

 ران ندا انوع نوشا ان: ناملدو , مس ىلانب جاوتح انت بوسي ندمم سابملاوا# انلدح

 لاق لسهلاو اوهيلع هللا لصةللال ورا هنعهللا ىضر ردح ديعسىا نع ىجانلا قيدصلا ىلا نعز و راهىنا را

 * هاج رخبإ 1و لسمط رش حرص ثردح اذه# ثردحلا ين رتع نملج :ج رخيفارظ وارو+ ض ةرالا الع

 .ظفاحلا دجان دمع نبرفمجو قادسا ن ميهارا ع !اط ىلا ن ميها را ان ظفاحلا دعس هللادبع# انيدح

 ىبا نع ىجانلا قيدصلاى ا نع ىمعلا ديز نع ةصفح ىلا نب ةراماتءناو ص ندمان: ىلعن رصن انندح (اوااق) نيرزلا ع تيوس

 ْ متنعستفالاو عيسفرصق ف ذا ىديملا ىتمايف نوكي لاق لسوهل اوهيلع هللا ىلص ىنلا نعهنع هللا ىضر ىردخلاذيعس

 | لوقيفلجرلا موب س وبنك دعم و. لاملاو اًثيش مهنع ء رغد ال ايلك !نمرالا قوت منا طقاباثما ومعن ل ة ةمعن هيف ىتما

5003 

 !| ب انك رون "و

 ا هلاو هيلعهللا لص قطصالا ناس ىلع نام قادزخا لوف نو ىملعةبلا "يتامعت وردق لات هللا همس روي مالا لاقإ»

 ْ اعردم رشحلاو ِةمايَقلا لاوها ارك ٌداهبناف امهنع هللا ىذر ناخيشلا اماف باتكسلا اذهن ةماللا دماسالاب مو

 « ليكولا مو ىبسح وهو ةيرتخا 1 قفؤال لاو ةاذإ لا < "رع

 س# لاوه الا ب أدك زوو
 ا "ص ودللا ءابش نم جلا صر اللا ُْف ل تا كارلا ف نم عزففروصلاف خف مون 5 هلا كرات 7 لاق

 * تورظني مارق ماذاف ىرخا هيف خفن 5 تبافاع ومالا ا ةنمو

 يس 2 :

 نآإا ع عع »ظ

 اا ,ثيغلاَللا هيقس ىدبملا ىتما رخا ىف رخاعوفسديعس فا نعقيدصلا اان ديبعن نايبس موك «رضنلا»
 ا . : 5 5 . 00 7-1

 ا «حيدص «اياع وا أعيدس شيع ةمالا ظدتو ةيش املارثكتو احاكلاملا ىطم.و اهمان ضرالاج رخو
3 ' 1 

 /رلسومل اوديلع ةللا ليص هللا لوسريا ديم - ىلا نعىجاتلا قيدصلا ىلا نعد وراهىناو رطم نع ةماسس نب ©« داع 0

 *يشم ل رتع نم لج ر ج رخيف اروج ضرالا الع لاق

 58 ب( ل اوهالا باتك زهببس
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 ئرخا هيف خفم هللا عاق نم دل 2 الاف 515 1 قنم قعصُف روضصلايف خطو اخ هللا لاق
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 (4ج) ©« محاللاو نآنلا باتك ( هما ( صيخشلا عم ك ردتسلا)

 طرش ىلع حي ثي دح اذه *ال لاقمهفأنا هللا لوسرأب ت 220011111117 ون ما لولا

 * هاجرخ ملو ىراخبلا ٍإ
 نب رثنانن ( !ولاق) هولب نب دان .دمح ركب واولدملا داش نب لعو قاحسا نب ركبولا خيشلا 4 انتدخ 1

 ماماالاق احس نب دمحشان :ىرادلا زن نيل( 1 جىبلان قرع هفيلخ نا ةدوهاتت ىدنسالا ىنومإ

 للا لوسر لالا هنع فا ىضر ,ىردختا ديمس ىلا ع نءىجحانلا قب .دصلاو اننا فوعنعىدعفانا انن(راشن ني دححانت |

 اه الع نم 2 ل اها ٠ نه جرخ مناناو دعوارو>و الظ يكل 0 ع ةعام -!موتال لسومل وهيل هللا لص" ا

 قيرطلاكل اذه رسفملا ثيدحلاو هاج رمل نيخييشلاط رش ىلع سيص ثيدحا ذهءاباو دعوالظ تئئماه الدعواط سف:

 فان مدأع رابخاب جاجتح الأب باتكلا اذهيف هتلصا أم ىلع ةحرئكا,لك هللا دبع نءرز نع مصاع ثردح قرط أ

 * نيملسملا ةعا نم ماما وق ةادوحتلا ؛

 انت ناطقلا ٌناَر عانى الكلام هاعن و رمتأ :,' ىف اصلا قاحسا نب دمحانب . بوتمن دم سابعلاوبا 1 انت »2

 تيبلا لعأ اذم ىادبملا ل و 0 او هيلع هللا لص هللا لوسرلاقلاق هنع هللا ىصر ديمسيفأن ع ةرضن ان 3 دات

 نم نيعبصاو هزاسل طسوا دع شس الط وا روج تنم 6 الدعراطق هاي العجان أ نالا منا

 9 هاج رح و م ط رش ىلع 2 © ثءدح اذه# ةنالٌع ”دقعو مامالاو ةحيبسملا هع ْ

 نواب ىتادح قرلا حيلاوإ ايا كل هللادبعاننىرادلاديعسن نامع اني هيما رضنلاونا# ربما 3

 01 هامل للاكل هيئات مأ تعمس ّ وق 0 كعس و وت لل < ليفن فوعلا# 00 نك 9

 تا ؟ذ تااقاهنع هلا 000 را يي |[

 *«ةمطاف دلو نموه لاَمَق ىدمملا ملسو هل اوهيلع هللا لنص

 اي كدبعن : نآواس اننا ليعش نرضنلا ان . قوم ل يهمس اننورع بولا دمج ندم س اعلا وا # ىنريغا َ

 رايس(

 0 لو ا و اق مو رغم ريت . دم

 * ( ل اطسق ذا 3 نقل نيو 5

 اع ىلج اى مث ىدهلا اعوقرص دي ف'نعء هر : حآ نا كالا ا لهآ أ مى 9 رعد يرن لأ 2 5 رص ىف نع داق ان نكاطقلا ىلا مع ف [
 ت02 تع

 دفعو 0 اهمال وةحتبسملا ةنيع نم نيعبص او هراسن طسنو | دكه شعب ضر تتماو الدع واظسق ضرآلا|

 ة (ع) لسم هل جرخم و كعدطكنا رم (تاق) «ةنالثت

 هللا لص هالو سررت ]اق ةملس ما نع بسأل نب ديعس نع ليت ن لع نع نأ هند خان أ 3 قرا 5 0

 * ةمطافدلو نم وه لةقىدبلا ل وهل اوهيلعأ

 ب ب

 ( ةمطاف 3 نيو يدبلا :

 2 3 ةلح )



 ظايخ لاف كيأر ىل تادبنجا آلاو يطعالا نقلا اك اش رسولا اوهسيلع هللا لص هللا ل وسر نم تعنوس !

 مس وهل اوهيلع هللا صدمت ةما مجم هللا ناف لس وهل اوهيلع هللا ص دم ةما وظع :كيلعلاقمتهيلعىنأ اوؤوعت وا ْ

 ٍ لأمن تيع انساب انيك دقو !1

 ني نما نك منيهلو ا نا ىكمأ انثداعم نإ ةوادانب نيسطا آت * ظءاولا كيعتس نإ ديغاترد رفعوا 3 ازيد ٍِك '

 لوق ملسو هل او هيلع هللا لبص هللا لؤؤتسر تعمس لاق هنعهللا يضر ينالكلاراهع نب هللا دبع نإ ةيمادقت_:ركلنات |

 ربصلاب؟يلع و انا ةلالض ىلع( ملح وهل او ةيلعللا لص)دم# ةما مجال ىلا هللا ن اذ ةعاملاه ذاهو هللا ةغاظب جيل ٍ

 ه باتكتلا اذه طر نم سيل 'هواد نب نينملاو ْ

 نايف ضان( الاف ) ميم وأو ريثك دم اذ بح اهل !| ىسيقن دا 3 راكصلا هللا ع ندمت هللادنعوأ# انريخا ظ ْ ْ

 56 هللا دبع 0 0 ( ١

 نك ةذاثق نع ناطثلاثارمع ذل ىف وز تم خرب و رممع انك ىضاقلا قاحيشا ن ليعمسأ ان :كدفلا ا كمن نب لث 4 اند هَ

 هبلقيفادخا عدبالاكرشا كثعم ىنح ةعاستلا موغنل لاقاعبع هللا ىضر ورم ن هللا دبع ن عمدا نب نم رلادبعأ

 0 سالو باتكإل 20 (ههخا - (ضيغلتلا مم كر دتسلاالا

 برت روطلالبر .ث ىلع معص ثيدح اده هرجافنم حارتسو ارب مر تسا ى ة>.ريصاو ادنأ ةلالض ىلع

 داتسالاا هب الا ىعملا لبان نن نغا ثيردخع نم تنك مل ثيدح ادهن «ر جاف نم محا رتاسلاو أرب حب رتسل تح

 000 ١ 0000 يناز هش ةمادعأ را رضا ان 00

 «ةيلهاملا يف وابا عمي ناكاغ موقلك عليو هتضبق الا ىهن وا قت نمقر دام
 ديرتي نيرو ان“ رمح نب ىنحانثذامحن ب ميمئانت تييسملا ني دم نب لضفلا انث نسحعانب لمؤملا ندم ىتربخا ف

 هن ارضا هعمو هل ء ان يف لز انوهو ثماصلا ن هللا بق كنا لاق ةوسألا نب ريم ىثدح ادعم ن دلاغ نك

 ف ورش, ما رم شيج كواكوش / ل هلو هيلغ هللا لص هلل اكو سو ثعمسابماما رخ ما ائَم انتي دع ما رخمأ

 سو هلآو هيلع نأ ل 2 نا كوس ر 0 مقالا هللا لودسراب تا ات تلق اريجوإ مسارحلا

 لوا

 الإ غلاف انيشلس وهلا و لازم تال كبل . تك هللا ةللاشنا ناو ئسونواو فذ امها

 عمجي نأ هن هللا ! ناف دمش ةنما مظعب كبلع لاقت هيلغيف :أاو ذوعسموا هللادبقم لاق كنار ىلثدبئجاألاو تدع

 #2( مم )رجافنم عارتسوارب حيرت دل يف ّخريضاواذيا ةلااض ىلع لولو اوهيلعتلا لص د ةما

 موقت ماننمؤم ض مر ذلا 0 تا تع هللا سرا دوعسم نا #« لاقو 9و

 « هل زور نإ هللا دبغ نغ مدا نب نمحر لا دبغ نع ىور كلاذكو ( مخ )سانلارا رش لع ةعاسلا

 تداضلا ن ةدابغُسإ راف دوسألا نب ريم ىنثدخ نادغم ن دلاغ نع روتانث زم نإ ىيحانث دامس نب مع ف

 لزق : لسسوفلا 7 بياغتلا ىلص هللا كو سر ثدعساماا رح ما انام مارخما هل امش لةطسودلا نيف لزان وهو

 27 نقلا تح لوا ان مف كا لاق مهف (نا هللا لوشرأب' تاقاوبخ وادقر حبلا ل تكوزغي ما !نمشيخلوا

 ةنإ دم عمن
 هلي دما . را
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 (:ج) « محالملاو نمل باتكذ 4 وهوو١ ( صيخلتلا عم كر دتسلا ١

 ارق دما اذه تندؤ لاق 3 لجو زجهّللا باتك ىوس تبتسك املا ةانثملا اموليّقف اهركنوا اهريغي نءمهف

 يد دح اده هور نإ هللادب ,علاق ال اقلجرلا نمير ردن ساحل كلذينكمعم انا لاق هللاديبع د اسما مهفو

 * هاج رخل واهيجج ندانس ةس الا ميص

 يلانع بولا ن ,ىبجب ىلربخا بهو نباانث يه اطلاواانث ليعمسا نب دما يف اه نيؤلاص نبدمج م انثدح »

 لاق هيا ليم ألوا حتف ؛ نرتجسدمللا يا لئيف صاعلا ف ورم نب هلادبع دنعابك لاق يرف ابمملا ليبق

 مبسودلا اوهييلعللا لص هللا لوسر ا ةمن هيف رظنفاب ايكامصعب دويل نامل وللا ووبط و دنصب ايف

 ةنبدم ملس وهلاو هيلعهَلا لص هلال وسر ٍلاَمقةيمورلاوا ةينيطنطسلاالوا متفل نيتسدملا يا لئسفلافام ام تكي

 * هاج رخملو دانبسإلا يمص ثردجاده *ةينيطتطبستلا ىنمب.الوا جبن : لق ره

 اني ةدمازانن ورم نب ةءواعم ىتئدح رضنلا نب دما نب دم اننا هب ولاب نب دمحا نب دمع 7 « ىتدج»
 هل اذ ةعا اهلاو ةعابطلا مذهاوم نلا لاق هنع هلبا ىؤَر جوعسمن هللا يع نع ٍةبطقن تن نع سماع نع نيصحو ا

 طق ائيش قاذم مل ىلابعت هللا ناو ةقرفلا ف توبجئ امم ريخ هما لف هنرصا ىلا هللا ليج

 هْمِجِرْشب 0 1 بو ماح رآلا عطقا كلذ ةراماناوناصمتىلار اعدل ومدقندلا ادهنا و ىهتنم هل ل هلاءجإلا

 0 لب يف عضوي مال نيدو :لئاسلا فرط“ ىشن هيلع دوءيالو هتارق ةبارقلا وذ ىشلو ءامدلا كي و

 ِتف ذه ذا كلل ذك سانلا !منيفيلبق نم تراخامتا سانلا لك بسبحي :رقبلا راو تراغفا كلذك# ايسفارك

 طرش يل + حي ثردحا له ةضفلاو بهدلا نم"ى ُ + كلذبمي عمنا ةضفلاو بهذلا ن ماهدبك خلفان ضرالا

 * هاج ريو نيخيشلا

 ًاياىنابيشلاق ا جساوا انث ةدئاز انثورمصن منو امم انثرضنلانب دما نب دم انثهنولابنب ركبوا 4 ىتثدج ف
 تنكُيا َسلاكدشنا ناو ىسومو اوةفدح امهللا ىيزفمناك نابحاص ىلن اكهبا دوعسمىبال لاقدنارمنبديشب

 ةينياطتطسق الوأ حشفت نيتنبدملا يا لكسفو رم هلادبعدنءانك لاق ىرفاعملا لبق ا نع بوي نب 6 ىبحن ف
 لبا سو هل او هيلع هللا لص هلال وسر دنع انكلاق مثهيفرظنف اب اتك هنم جرخافقودنصب اعدف ةيموروا

 3-5 *« ةينيطتطسٌملا ىنعي إلوا حتفت لقره ةنيدم لاف الوا حبت نيتنيدلا يا لثيف لاقام

 هنافةعاجلاو ةعاطلا هذه اقؤمزلا لاق دوءسم نبا نع ةبطق نب تباثنع صاع رع نيصحوا انث « ةدئاز 9

 لمجالا طق ائيش قاخيل هللا او ةقرفلايف نوبج امبريخ ةعاجلايف نوهركتام ثراو هسا يذلا هللا لبج

 ريغ لاما طخ وو ماجرالا عطقتنا كلل ذ ةراما ناو ناضن ىلا رئاص 0 مدق نبلا ا دبه باو ىهتنم هيف

 ”ىشمدب يف مضوي النيتممجا نيب لئاسلا ف وطيو *ىثب هيلعدومي الودتارقةنا رملاوذ كتشيو ءامدلا كفس وهتج

 ٍضِرالا تفبذقذا كلذك ماينيبف مهلبق نم ترا إما سانلا لك بسبب رقبلا راوخ تيراخوا كلدك ماينيبف

 «( م خ) ةضفلاو بهذلانم "يش كلذد»ب مهيأ ةضفااو بهذلا نم اهدبكذالؤاب

 يعزم ناك نايحابص يل ناك هلا رسما هبا ورمع نب ريشي ان ىنايشلا ف دا ع 14 ةدئاز 9
 َِ نيد لاو أ | اعاح ما "فيض رسال حاس هيت حاسم نادل عورات اوم تأ ييضطألا هش مال يااوووسأ 00“ مش حا لسا
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 ْ ماشهات'ىاجنسمملا فسوبنب ميهارب انتىراخم لاهو نزالا ىسوم نيدمحا نيدمح هتلادبعولا مان دح ف |

 (24ج) « مح 21و نتفلا ناتكو 23 م09 ( صيخلتلا مك دقو

 1 .ىزقنملا دم نب و رمان ين صاهنلا نافع نإ لعن نسحلا انب بوتمين دم سابملاونا ان دح ف
 ,ىدبلا نعلج ره اسفهنعتللا ىضر يلعدنعانمك لاق ةيفنما ن دم نعل يفطلا يف نع ىنهدلازاى ربخا ق قاد -اىا

 | هللا ومجيف لق هللا هللا لج ولا لاق'ذانامزلا رخآ يجرم كاذلاةفامبس هدسدقعمت : تايه هع هللا ىضر يلعلاقف

 | ىلع مهفلخديدحاين وح رغ الودحا ىلا ن وشحوتسرال ممولقنيب هللا فل وي باحسلا عزفت عزقاموق هل ىلاعت
 تدق مام تعا نيو م < تو

 اهل لاقزملا هعماو زواج نذلا 50 اًحصاددعىلعونورخ .الاميكردب الوزولوالا ميقبسي رد باحصا مع

 ا ىتح اهع را ال هللاو مرجال تاقنيتبشملا نيذهنبب نم ج رخمهبالاق مأ تلق هد مما ةيفتحلا نا لاق ليفطلاو ا

 * هاج رخ لو نيخيشلا ط رش ىلع مييحص ثيدحاذه# ىلاعت هللا اهسرح ةكمىنعيام تام توما

 اقلام ارفباثمالغاناوسرا ولا يبا عمتك لاق ىديكلا سرق نبو ره ىنادح 0 نب ىح انتر رام نبا

 هلا او هيلع هلا ص كيال وسر نع ث دحن * هتسدسق صامل نيد رح نب هللا دبعأ ولاقاده نم كادت سما

 مانثلا موقلابأرقو لمغلان زو لولا ح ةش ور رامخرلا مضوورا 1 نك الإ مضر منا ةعاسلا بارتقا نملاق هنا :

 ىياو وألا ماورددق و* لجو نع هللا باتك ىوس(تبتتك ام لاق ةانثملا امو لق اهركن دحا مي ا

وكسلا سنقنب درك نع
 * ىف 

 | نعي ازو لاا ىامنصلا ريغكنب دم فسو وبا انثدابعنب نسما نب ىسومانث لدملا ذا شح نب ىلع اندح ف

 .|طارشا نم ناو سانلاثدح المجر تعمسف ةواعم ىلا دفولا ىفىناعمت جر خلاق ىنوكسلا سيق نبورمت
 ّْ ,سيل مولا ىف ةانثملاب ١ رق ال وملا روظب و لمعلاو لمفلا نزح نا ورايخ اللا مو ةلارخ مفر ناةعاسلا

 مق : بتنا ام ؟
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 ا[ قيفطلاىانع ىنخ دقارام قوبخلا قاحاساى ا نن سنونان ىزمنعلا ورمحاش نافع نياامث محألا م انربخا ف

 وخآ يف جرخم كاذلاةفاعبس هديدقع مث تابيه يلعلاّمف ىدبلا نع لجر هلأ ف يلعدنع انك لاق ةيقنملا نبا نع

 ,نوهثحوتسبال مهولق نيب هللافل وب باحسلا عزتك ع زق اموق هل هللا عمجيف لتقّنلا هللا لجرلا لاق اذاامزلا

 مدعلعو نو رخاالا ميكردي الو نولوالا مهتبسي ملردب باعكا ةدعو عمة لخديدحاب نوحرّش الو دحايلا

 | تاقنيترشألا نيرذهنيب نم جر هنافلاق مين تاق هدب را ةيفنخلا ن الا ربنلاهمما وزواج ن يذلا تولاط بادصا

 ٠ «( مخ) ةكم ينمي اهبتاق توما ىتح امبعراال للاومرجال

 ١ ٍلجر لعن يعمتجم سانلا ت .ًارفسراوفلاىلا و تنك لاق ىدنكحلا سين إو رم ىتدح هر نب *« ىو

 ,بارتقا نملاق لس وهل! وه..يلع هللا لص هّبلاٍل وسو نع ثدح هتعمسف ورمتنب هللاببع اولاق اذه نم تاق

 اهركتي دحا موف سيل ةانثملاموهلاب أرقو لمعلا ٍنْرُو لوقلا حش ورارخالا عمضوو رارششالا مفرنا ةعاسلا

 وكيلا سيق نبور# نع يعءازوالاا نس ىنامنصلا ريثك ندمت « هللا باتك ىوس تيتزكا املاق ةانثلاامو لبق

 مص هوحن ركذف الح تعيشف ةنواعمم ىلا دؤولا فىنا عم كس رخل

 ل ل خيي ١

 عين ولا يدسلب



 - مهب

 *7 بهل دفع«

 ٠ .ةكي دو دم عا

 ”ههقتنحتصاةو جرود 0 مالا

 ب

 يت انأرا

 ع بك ديور م

 01م د 1 تنس

 0 لج عنا قش
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 '(4ج) ١ ( حالو نتنلا باتكآ 0١ 6مم .( صيقلتلا مم كر ذتسلا

 ههلءاسانع عزتيذا"ى لا عيطتس الواناسحا:

 نع شمالا نع حامضولا ان دام. .ىبحح انن ةيالقوبا اننهلثق 0000 داَدلا لماك ن دما ركبوبا 4 انثدح »|
 سيب ىلع مد ”قردلالا ظن قطة ود حك ا منال وق هنعّللا ىضرايلع تعمسلاقى ماسلا ةف رط نعدعملا ىلا ناس

 أهدحانالجرلا لتقىتح مد هيلع ليداف ىصعف د رتل نسيلب ا صا م دا ىلعنسيلبليداالا طق لطاب ةلوذالو |[:

 ىلا قحلانم 'ىئيف لطانمامأ وقح ماما نامامالا نوكي لاّدف لاق ةماعلا ةئتفو ةصاخلا ةنتفو ةماعلاةئتفلاوةضاانا |'

 اطابلا ىلا تلا نم *ىنيف لطابماماو "قد ماما نامامالا نوكيو ةصاخلا ةنتف هذبق قا ىلا لطابلا نمو لطابلا|

 ةءاوعواوه اده حاضولا ناننخشلا ط رش ىلع حمبص ثردح اذه#ةماءلاةنتف هدبف قاعا ىلإ لطابلان نمو“

 ا ه«دانس اللا ل 5 هأج رؤي و

 ىنتدحدب زن مفأ ابنا حسا نبديعس انثى رادلاديعس ن نامعانى نملا ةملس نيد نانيعا ي ىف ربخا |

 هللا ىر بلاط ىنا ن ىلع تعيس لوق قف ةلار رزنب هللادب ع عم هنأ هندي 2 ثراطان ا سايعنب شايع 1

 موف نافمهتسلظ اوبسوماشلا لها او .تالفندسلا ]و بهذلا نصح اك اه مم سانلا ل صحم ةنتفنوكتس ل وق هنع

 نك< الحر كل ذ دنع هللا تعرب ممل :تلاقلا مهل :”انو | ول ىتح مهق رغبش ءاتلانمابجب ىلا تان موال

 ثحع |مممالعوا مومرامأ اورثكا اناني يطوف افلا رسشع ىتنايفرطس ثوملاا او هئلع دم 00 زل ختم

 نومزبمو نولتتميف كلملاب عمطإ ولا ةناز تحاص نم سيل 5تانار عبس لهنا مهلا تانآز كال لع فن

 3 هأح رض لون دانتسالا

 تانار عتسلا (ْ 0
001000 

 يهنع انسا نع عزمنا ؟ ىلا عيطتسالاو نازل 1

 طققح ةلود نكتملاهن 1 لوقتايلع تعمسىيلسلا ف رط نع دعللا ىنا نب ماس نع شمالا نع # ةناوعوبا نإ

 : < مدا هيلع ليد اف ىصمف دوجسلاب سيلا ىصا مدا نا ايداالاا طقلطاب ةلودالو سيلا ىلع مدأ ىليدلاللا

 لايام ل لاذ ا ةنتفوةصاخ ةنتفزوكتس اسما ونسمالأ هنلع ليداف هنحاص اص اهتدحتا نالجرلا لتقل

 *( مخ )ةصاخلا ةنتق ه ذبف قا ىلا لطابلا نمو لطابلاىلا قام قف لطاب لمان تح ملط

 تعمس قفا الارز نب هللادبع اسهل هند دطرتنب سرالسلا سرنا سابع نب شارع ع ىنادح دنزنن 5

 مهفنافمتملظا وبسو ملا لها.ا وبسالف سلا يف بهذلا لصحن ام اهمنمانلا لصح ةنتفز 1 لل وقتايلع

 َة رتعنسالعبر كلذ دنع هللا ثعبس  ممبتباغ ب كاعثلاا مانقول ىتح مهقرغيف ءازيسلا ن ماييس هللا لناس ريو“ لادنالا

 يلع را ١ مييمالغوأ يي 0 اورتكح نا افلا رشح ةسخواولق نا اهلارشع ىنتا يف مالسلا لع لوسإلا ١

 ربط متنوهزسو نولتتةيف كلاب ممطي وهو :اهلا ةلاار بح اص نم سبل لس مهلتاسق تالإز كتالاث ْ

 ٍ ١ همام لاجدلا سرى تع كلذ لع نو وكيف مرتمحأ و' مهتفلا نماذلا ىلا هلا دنريفىمشاهلا ظ

 2 ث.دحاذه «لاجدلا جر ىت تامل لعنو وكف 8 مهسمفو مههفلا سانلا لل لباد ربى عش اا رب ظن م

 كالا اوبس ال

 «لا ٍ مهفنافما



 يبس

 دابجلاو مئاق نددلا ةريرهابااب رييزلا نبا هللاقف اونوملاقق ةرب هوا مهيلع لخدفرفن ريبزلان ا ةعموسابعأ

 رشعانا مب 2 لو نم تممسف حرش نا لاق سرع لاو ود طنا نيب 1 . ىح لاقل اهفرمم 0 ْ

 هم د.« ىلا اوريسللا معأر اوءمجاو سدقملا تس مييحاص ىلا نوملسما عمتجيفافلا سس ا 3 ةءاغ لك تحن ةياغ ١

 كلو لاق رفم> ىا نا لاقو لاق رنيخو حمر سلاب ما سم نلوكخر ىتح(يلس و هلو اوهيلعهللا لص) لوسردلا ١

 1 نعطيو هفيمس !هللاوب رضي دشثموب دنزنن دلاخلاقو رراصلا ثاثثاب هللا مهص زي لاق ثلئلاممملتتو رانا مونم رفيف ْ

 ىت> ةنبدملا ىلا نوزتجيف هؤام سسدق هودحبق ةينيطنطسقلا دتعىذدلا قيضملا اوئلس ىتح لوءلسأ] هعبتو هحرأ

 ا ىرقاعلا ليقول لاقو ةينز الار محلا وما تنلومسفبف ماع 179 مريبكلاب مماردج هللا مدهق اهماولزمي ا

 ءايلملا ممس نق ةءذك تناكاماو مكيلها ىف ىف كهلاخدقلاجدلاو ان و انهاه متنا لاقف بكار ءاجذا كلذ لعماميبف |

 كلذ ءارد ل لوُرْغيو ةينيطنط ملا يقدجاسملا نون نوملسملا نوكيواوضشاف مريغامأ و هءاصا ام ىلع عاق ا كلذيف ١

 (تاق) حيص# ةسداسلالاحدلا رحت تح ؛
 7 « عاطقنا هيف

 (:ج) 2« مخاللاو شنلا باتكذ غذا ضيغنتلا عم كر هتسلا )

 نيف وهيل لص تالوسرالا ةرتج فا ل ريغ و لا لاسر كي شلال اوهيلعتتلا لص)

 ثاثلامهه لغو ثاثلام ص رفيف كلانهامف اوميقيس ممادب زبن ثراؤا لاقوا لاق حيشلا تناثم نم ىتما وجر خ

 'نوملسلا همبتوهحرب نءطيو هقيس هللآو تارضنإ ذكمو دز ندلاغ لاق ور اصلا 3 ا هللا مهم زوبف

 هللا مدهشام اولزنن ىتح ةنيدلا ىلا نوزيجيف هؤام نسبدق هنودجيف ةينيطنطسقلا دنع ىذلا يضل كلااوفلم ىتخ

 م ءاحذا كلذ ىلع ماَمئيبُق ىرفاعملا ليبت ونا لاقو ةسر الاب ملا وما واسفل واعر مثيب جل ردح

 هناصا|مىلع ماقا كلذ ىف هايلعلا عمس نفةءذك تناك امناو مكيلها يف مكفلادق لاجدلاو انه اهممتلا لاف سك ار

 لاجدلا جرخم ىتح كلذ ءارو نوزغيو ةينيطنطسُملا ىف دجاسملا نوئبب نوملسألا نوكيو اوضشناف مجريغاماو

 »* هأج رخو دا 3 اتسآلا خ رك ثلا دح ا ده# ةسداسلا

 ىرعرادع و ربخا بهوناانب (الق) عيرلا باو هاطلاو ا اننىبا 3 ليعمسا ندم ندمحا# انريخا و

 ديز نان سحلا عيلطتسالام كرددنا لبق تونا ةريرهوا لاق ناضمر مايصو ميملاو ةاكزلا وةالصلاو مَ

 اناسحا

 كلانه ابق !اومستس ماهي ن ثراخل لاقولأق حيشلا تبانم نم ىثما اوجرخ لسودلاو او هلع هللا للص

 ناكهنا بيرك نع ء جيشالا ن هول رياكب ع نع ىرفاهللا ورم نركب !نع عر شنب نجر ادبعاش م« بهونإ )

 مئاقن ولا م

 ديزي نأ نسحلا عيط موا د كرد نا لبق تو هع نأ ةرص والاقناضمرو جحلاو ةاكقاو ةولصلاو اق دابملاو

 أ تان 36 00 وفيكاطنا ني لزاىنع مم ننس

 اناسحا «( 1
0070-2 . 
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 (؛ج) ( محالملاو نقلا باتك ) عوهذ)إ ( صيخلتلا عم كر دتسللا )

 هتضيقالا نايا نم ةرذلامْثم هبلقيفدحا قبالف م اشلون ماي 0 1 رم ةوادعنينلا نيب سيل نيئسس هدعب |

 رارمش قببف لس و هل او هيلع هللا ل صلال وسر نمامعمس هّيلاد ,علاقهيلعتلخدل ل لبج دبك ىف 1 دحا ناك ول تح

 نوبيجتسالاَلْوَقِف ناطيشلاو مل لثمتيف ا ركبم نورك الوافو رم وف رميال عابسلا مالحا وريطلا فخ يف سانلا

 ىجصاالا دحلأ هعمبس الف روصلا يف خفنم و مهشبيع نسح عبق اذرا راد كلذ 8 موا موديعيف نابوالاب رسب و

 لإ هن أك أ رطم هللا لزيوا هللا بسير : مقعصالا دج أ قس الم 3 قعصيف هبطوح طواب لجر هعيسي ٍنِيِلواو

 مما مويقو مكيرلا اويل لاقم كل رظن مابقناذافىرخأ هب هيف خفت متم داديجا تبنتف كاشلانامنلا لطلاوا

 لا 0 لعج ذئمويف نيمسا و ةعسو ةئاعس فالك ن ف لاَقف كِل ةيفراتلا ثيعبا وجر خالات 9 منول و كسم

 اذه تار هيلعهتضرعو تايص ةبعش ٍثبدملا اذه. ىنثدج رفمج ند لاق« قاس نع بقل دئمو وابيش

 3 هاجرخ مو نيخيشلا ِط رش يلع حيحص ثيدح

 هللا ديان( الاق )ناب رصملا عيبرلا واو ص اطلاوباانن يبا ينادح نا رهمزب ليعيسا ني دمج نيدبجا * ينربخا

 كلام فرعا هيلاديع ْن ّقابجسا نع يرفاهلا فيس نب ةعنرنع ِج ثن نمحِرلا دبع ينربجخلا يبِهونا

 كرصن هللا نعادق هللا لوسرابكل اعنهلاق مديلع ملسف هلحتق يف لس وه اوهيلع هللا ص هللال وسر ىلا ىججشالا

 لخودا لاّمف مدا نمةبق ىرسوملا اوهيلِعلا لص هللال وسر وج هال ازواب رملا تءبطو وكند ريظاو

 نوم نيلوا تسنوكل ىتحاشرا زواَجُصن مضت نب رحلاا لاقف كلك لخدالاقف ىضعَب وا لكي لِخَداَلاَ ف ف وعاب

 سانلا ىف نوككةنتفةثلاثلاو سدققملا تم : حين ةيناثلاو ئىدجا لقا وهل اوهياو هتباىلص لال وسرلاة فرع كبف
 رفصألا يدل و ةسما لاوابسص مهبيصن مملع لخوالا تيب لها يقال سا :اىفنوكت ةف عيارلا ومنغلا ٍص اق |

 تقر علا يقل حال قنوت فردا بشبام ويلاف بشن كلوللا دإلوا انما
 1 وتلا ءالو وه انبلهي قدلا لاق ربا ني ةفمهملع : راس نقم حا خابارف ةنسلاف هلا ت وباو ريشلا لا

 ةعنصب هل يبلاورأ 8 راف ثم 1 هلا ينسب 0 وأ م رخل ميلا ريسأ لأ ِتب أ ريناانضرا 00

 وتدخل هايل تاهل ٠ >0." تا”

 كلابن ففوعزا للا دبع ن قابلا ع فيسن ةعيرنع . يي رثؤ نعرادبع نيش 4 بهونا 2

 روظاو كرضن هللا نعادقق تلون كلاعينهلاق 5 " هيلعإف هلحبتفيف م او ةلااو.هنلع هيلا لص سالو هزيل

 لخدال اقف مدا نم ةبقيف رسولا | وهيلع هللا لص هلال وسرو لاق اهارحا هرازوا برملا ثعيضوو كنذ

 ينومنُلوا تدسنوكت ىج اهرازوا عضل مل ب 1 برهان ا لاةف كلك لخدا لاّمفىضمبوا لك لحدا لاق فوعغأ

 نوكتةنبف ةثااثلاو سيلا 0 هيلا لص هللا كوضر لف وم
 يفدلوب ةبسماخلا وام مم موميصن مهملع ل خدالا تبن لها تسال نيانلايفذ وكت ةنتف ةعبارلاو منبلا صإةمك نيانلايف

 رهشلا ف ىبصلا باي ةعيلجا يف بشي و ةيبإجا يف 00 ئيلاف ديك ولا مإلوا نممالغرصالا ىب

 موقلا ءال ةمانيلغب يتميلا لاق رظانيبماقفو وكلمةنسو شع ىتننا م خلباهقةنببلايف ىب ملا بشبأ مافيا

 ةيببلو ا ازباف ثبفهبأر ل ونش ابطملا ماقفارمم ا مهلا ريسايلا مشل رولا 4 مداكمدت

 تسلا 0 ستتم ادن فضانساة سنتا لل هدكساش حس يئينوتتم 0س: تييطها ا وعي تاتسما هانستل 21 عز وأ هز احس هصوتشسم كن: عه "تنسب ساو عدس جسم "ف ماتسسم دن“ كمت دوووم توعتا» سس ٠ ١ ا عا 0 مع د دع نم

1 



00 

 و

 2600 0 دنس 27 ل ا م

0 

 عا .( مجالللو نتقلا باتك) 0 © ضيخلتلا عم كو دتسل)

 لتتنلا باجبير 0 ا رساو سس انثا لبنات اسس | ثدجانك لاق كيلا هلا نعلاجلا فا نعا هفاوع

 1,قوف نمهللادبع هياعماطاف ماشلارحن ع إ 0 هللادبعن| نع نجلا ىلادزبع

 هه عبماو رح هللاديعاتن ظفاحلا ب يبج نيد نب طاصأبلا ىراخع ةيعفلا لهس نينعا رصتو ما ع محا 5

 |. نم ىلا هيدا هه رمضض َن عزتي درت لاق للا هوبسالاوإ 3 .ةداتق ”نكاف' ىف و كد مكعب ذا

 م «لسبم لبس ماك 0 |نم ,نيتايلف كفن ىنعجف ال ياي لاف تب

1 

 ْ 00 هيد 3 نس لاق عينا نيملاتف مالسالا ىلع 0 ىلا ها عبر ا 0 1
 باطلا نب رمغل انرك ذف لاق ةيلهاملا ىف ىمست ناك نو ةصاختا ىذ ىلع ىعاع ىب ءاس مف ادم ىتح ةعاسلا

 |مويهنع هللا ى ذر باطلا نبرمت سطفن لوقاع مارح نءهنلادبع رارص ثالث ر مع لاّتفور من هللا دبع] وق

 فاي ىتحنيروصنم قا لغىتما نم ةغئاطلاز اللوق. " وهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس لاَفةحجا

 ىدلاك كلذ ناكاذا مسودلاو هيلع للا لص هللا قدص لاَقف ورحين هللادبعل رميلوق انركذف لاق هلأ ما

 ا «ماج رخو لم طرش لع حرك ثرردح اده#«تاق

 االاق) راشد ندمجو ىتتا' ني دما بلاطيفا نب ميهاربا انث ىربنملا دم نب ىبحم اي ركز ونا « ىربخا 2

 ! لاقثا و قضمس لا وومسمن ٠ مصاعز بوعي تميس لاق لاس نب فتايمنلا نعةبمش انث رفمجن دم ان

 جيلا تاقاعا# 0 متدجا الن ال قا. تيه دل لاتتفءايلكو اذك ىلا م وق ةعاسلا نا لوش كلاو ر*ن هللا 4

 ْ قال سوفا كيوم بالموت ىذرو رين هللادبعلاق 6 تيااق رحت ناكفاوظعا سال يلق دعب نور

 0 راوا ةليل نيعب راوا اماعنيجراوا امؤ ىرداال ن يعل را ممف ثكمف ىتماقلاجدلا ا هلا اوهيلع

 سانا ثكعمم مكلبقدب 0 دوس 0 , اكمالتسلاو مالصلا هيلع م.م نت ىسيع هيلا هللا ثم

 مدع

 - م سس يل

 عماو لع( تاق ) ن هلا اجاب .رققحلا ىر نم هلها 1 سانلا لعق أي انسانا ثدح اكل ةيلاملاىلا

 ا ميلظ علطإف م الاوت جرخم مالسن هللا دبعإ نا ذا رالاق لغم نب هللادبعنا نءعن سلا ىفا كيبع ء نع أ رعسم 39

 هلاسسلك عع اهلا نمنيت ايلف ثايبسفن نسمالو ::أب لافت فو ف نم هللا نبع

 00 رهسا وا ليتقالا برعلا نءمجملا ضرا ىف قالا كلشوب َفادبع لف ومن هللادبع انيقلف

 ىنبءاس 2 4ع ايلا 95 , ال 0 ةهصعص نب مطرغ مى نم .ق ل ا نوكرشلاو ظا 000

 هق تاق ىدلاك كلذ ناك اذا ا 1 يل رهو قادر 7

 عييع نب 158

 1 باطما نب رم ىى ا ىرميش الا ه روبط 1: ةع رزوانا تةلطنا لإق ليدلا دوس الا ىلا نع ةداتق نع #« ماشد »



 ) جا © محالملاو نتقلا باتك) © عع سصبتلتلا مكر دتسلا]

 ياو برح ىبال تلتف لاةريربا الامادط هلوىلام ةرشععضب ىبحاص لعؤ لعىنأ دقلو لاق تح هموت نم قيامأأ
 هيفانوسا وفرمتلا مهماعط ميظعو راصنالا نم ءالؤه انباوخا عانم دقف كارالا رك ء 3 مامط لاقرب دللجرخا

 مكيلعحا ريو ىدغب مكتماكر دا ن موا انامزا وكرشالا نع() وهنم مكتعبش االمحللا وزيمخلا مكل دحاولتلاوو“ :؛

 تاقذك و ةبعكلا راتسا ناكامىردد لهودٌؤاداب برح وايل لاق دواد لاقةبعكلا راتسا لثم نوسبان وناهملاب|:

 ةانذط لاقو لاقق نسملا نب نسملا ثيدحلا اذهب تثدخ دؤاد لاقنميلا نماهجم ىو » ناك ضب باسلاقالا

 مكضعل بررضن ءادعا ذئموبمتاوهّللا ةمعنب ناوخا مويلامتا د دو مكنمريخ موبلامتنا مسوهلا اوهيلع هللا لح ْ

 « هاجر خملو دانس الا حميحص ثيدحاذه» ضعب باقر[

 انثرفتج نب ديجللا دبعانن مصاعودا اني ةيالقوبا ان نادرب ةرطنقت مصالا ميكن يدمحا ندم نيسماوبا# ان ربخا أ

 1-9 ندماح وا انثى أمت هللا همح رهيعفلاهللا ديعن دمت ( هئدحو) ءالعلا ند ةوساالا خوخ لكس جرخادقوعالعلاز لب وتس

 ايلاف 1 دس

 خوض الا انث”رفعج ن ديما ديعانث دل نإ كاحضلا مصاعو اان يدمسلا ّتلادبع نب ميهار انثى ابيشلا ب وقع نبدمم
 7م

 هلاو هيلع هللا لصهتلا ل وسر تءمس تالاقاهمع هللا ىذر ةشئاعنع فوع نب نم رلا دبع نب ةمل ىلا نع ءالعلا ندأ 5

 يي

 نءةبح لاهم هباق فن اك نمفوتيف ةبيطار هللا ثءبب وىزعلاو تاللا دبمت ىتح راهلاو ليلا به ذدال لون رلسو»ا

 # هأجرخم و لسمط رق ةاوسالا خيحص ثيدخا ذه بان دلان وعج ريقهيف ريخال نم قو نيخ نا رخأ

 ىربرثجاانثمضاعنب ىلع انث بعالم نب نايح نب دمحا انثدادغب هيعفلان مسلحا نان [لس نإ ديمجا ركبوا ص 53-7 2 1

 | وبحطصا هن الث طه ر لثم ةنتفلا لثمامنا لاف ةنتفالالثم هنع هللاىذر نافعنب نع تنجلي ةرضن يا نحح

 دخاف ةأرسلا رخ . هلا لاقو قيرطلال ضف ة ةنعدخلا ةةنع ممدحأ لاقف ةنالث قرفم ىلا اوممتحاف اليل اوراسف رفتس ف

 طال 0*2 3 +7: مل

00010 

 لعانمدمق كا 0 ماعطلاةريربلا ىشياوبرحىبال تاقفريربلا الا ماعطهلو ىلامةرتع عطب ب ىبحانعأ

 هنم مكتيشال محللا وزيلعا مكل دجاول ّللاوو هيفانوس اوق رمتلامهماعط ميظعو راصن الا نم ال به انناوختنأ ١

 ىللاقت ةب ل 2 اي ا موا انام'زاوكردم نا نع كلوا

 « حيمص» نميلا نما جى وي ناك ضي بايث لاقال تاقذمو ةبمكلار تسائل ١ وبا
 مسوهلاو او هيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس ةشئاع نع ةملسىب نع ءالعلا ندوسالا ان نب رع نا ديلا يبل ٍ

 ةبيطاحتر هللا ثءسو لاق ةدانزانه ومسمىفانه ىلا ( تاق ) ىزملا وتاللادبعت ىتح راهبلاو لبللا بهذ. الوقت ا
 كك 0
 * مهأب اند ىلا نوعج ريفهق ريخال ع نم قبيف ريغ نملدرخ نم ةبح لاتم هنلقيفناك نموا

 111: نادل "حسد

 اللاوراسقر فس قاويحطصا ةنالث رف لكمشتتفا] التم ناوع ثدح لاق ةرضن ىف !نعىريرحلاان مداعنب 4 لع عا

 لضف ةرسادخاق ةرس ١ قير طظلا ل لاقوق رمل انةنع < مدح لافةنالث ٌقرفمىلا اومهتجاف ]أ

 | هللادبعوب!(هانثدح دقو)ه وحن هركذف ةماس يبا نعءالعلان دوسالا انئ صفح نب ديجلا دبع اند ىيحمن دمحانئ قرشلا|

 2 مو ت06 لإ كف رم عج < مم

 اىطر نافع نب ناهثع هركذ - :

 نع ل اهلا ىلا نع( فروع نعو ( قفار ظل لادخافوسب .صاق قب رطلادخ .افويبصا قع :اكممزلا كاثلالاق وى رطل! ا

 ب مج -

 ل

 هنع هلل ىف



 ,١ تمقؤاذا 0 5 4

 (4ج) 4 محاللاو نانلا باتك) . :.. .٠ ١ 0440 ( ٠ (صيخلتلا عم كردتسلا)
ُ براي لا ل ىسا,يلعدرب لف عوجرلا ف

 ه اكلاتن تنئاتسا 5 ليللا ناك اذا تح س انلاب ىلنم نرش! 

 لبق ”نمتنمأ نك اهناعا اسفن عقتالمو كلذوأرتف بئكسلا ارق هللا دبع ناكولاق كناكم نمىجلطا

 ْ ةهاج رخو نيخيشلا طرسش ىلع حيبحص ثردحاذه# اريخاماعاىف كريسكو أ

 صفخحوا 9 ىسينتلا فسو: نإ هللا دبع 3 دلل احسان بشاب بم ومس ندم سابعلاوا | 50 2

 هللا فضهللال وسر يي لاند هللا ىذر ةرءهينا نعبد الا تيب نينايلساب ةكتاعلاى ا ن.نامع ى ذاَقلا

 احالس هدوجاواسرف برعلامركآ ثقشمد نم ىلاوملا نم ثعن جرخ مالا تمقواذا لوقت لسو هلاو هيلع

 *هاجرخ لو ىراخبلا ط رش ىلع حيحص ثيدحاذه# نيدلاوبم هللا ديو

 ميهاربا يثدخ هللادبع نب صفح انّ هسا نع ىلإ انث ىعازملا دليوخنإ 0 دمه ن لضفلا « ىنرنخا »

 هللا ىطر صاعلانبو رمتنب داديمزم ةرفصىنا نب .باهملا نع ةدانق نع ما | نب جاجملا :رعزاهطنا

 ثيح مرعم ثري برغل ىلا مرشحتف قرشملا لها ىلعرا ثعبن لسو هل او هيلع هللا لضهَللا ل وسر لاق لاق اههنع
 ثيدح اذه * ريسكملا لما قوس مهقوست فاختو مهنم طقس ام امل نوكي اولاق ثيح مهعم ليقتو اوتاب
 * هاج رم ملو دانسالا مرح

 هؤادنع ماعز لع انب بلاط ىلا نب رفعج ن ىبحنانت ملا باتع ندمان هللا دبعنب دم ركب وبا انربخا ف
 ناو ةفصلال زب ةنسدملا مدقاذاانم لجرلا ناك لاق يطل ةحاط ىنادح دوسالا ىلا نبرح فان عدنه ىلانا

 تزف ني عاب هل نكي ملوةنسدملا تمدتف ةفصلا لزيت في يعاجم هل. نكي ناو هفن رع لك ل ابمدل ناك

 انبىلصف فنانا وسكيو نينثا نيب رن م دم وبلكلسودل ار و 9 هللا ىلص هللا لو سر نما :يلع ”ىجي ناكوةفصلا
 انيوطب قرحا هللا ل وسر ايداع ة املا لما ةلدإب لم الف راهملا تاولص ضع مسودلاا [وهيلع هللا لض ملا لوسر

 ةدش ركذمهيلعىنا وهللا دما دعصفهربنم ىلارسوهل ١ اوهيلع هللا لص هللا لوسر ما انف فنإملا انعتيقرخن ورتتلا

 ىقاام

 ةريهىان عين راحملا ب تيد ْن نابلس ”ةكئاملالان ناهع ىناتلا ضف ويب نتلا فسو نب © هتلادبع ف

 مركا مثقشم ؛ ىملا نم ثم عجرخ محالمل تمقواذا لو اسود اوهيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس

 *( م )ندلا مهلا دب ؤياحال د هدوجاواسرفبرعلا

 مهعم ليش واوناب ثيح مهعمثيبن برغل ىلا مرشحتف قرشملا لها ىلعران ثم اعوفرص وره ن م للادبع »

 م ريسكلا لما و قوس مهتوسل فاذلو مهم ادب انا فيز رك !قلاقتسح

 انملجرلا ناك لا انى رضنلا ةحاظ ىنثدح دوس الاى ىلاز برد يفانع دنهىلا ندواد نعمصاعنب ©« ىلع »

 هللا لوبسر نم مانيلع ىجيناكو ةفصلا كلذ رم دعف هن سع ىلع لزبضي ع هناكنأو ةفصلا لزب .ةيدلامدقاذا

 مسسو هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر انب للصف فنا ا سكنا نيير ةنمدمعوت لك لود اوهيط لا لص

 هللا لوس رماة فدملاانع:تقرختو رمتلا اننوطب قرحا هللا لوسر ايةفصلا لها هاداب ماقد املا تاولض ضمد
 لعد يلع ىنادقلولا# ىتحهموقنم قلامةدش ركذ ذم هيلع ىنثاوهللا دم دمصف هربنمىلا مل وهل اوهيلّغمتلا 1

 ىحاص كليم

 رتل بع

 2)ذ'*ذ71*7*2]أ0010ا ]| ] ]| ]ز]ز]ذ از ا"

 09 - بنيسايويتتنتمج



 («ج) 6« ماللاو ننلا باتكذ 2١ ( صيخيلا مم كردتسلا)
 ىركما دز 00 ةريميم ىلان يركز نبدمحانب هللا دبعاتم بو ن نيالا نب 0 1 ايريخلا 1

 َْى ندلعا دمنا عيدنا هندخ ىبجتلا سيقؤب ديلولاا الواو رم يفانب ريشن ىتثدج حب رشثنب ة ةروسلابا

 ةالصلاا وعارضا ةنسنيتسدمب نم فناخ ن وكي لو ودل اوهيلع هللا لص للا ل وسرت عمس لو هنع هللا ىِض 5

 0 لا أرقو مقار ودميإل أي ملا نورت ةنس نيتسدمب فاخ نوكيمايغ نوفل فوسفتاورشلا | او

 نمؤلاوهب لكأتي رجافلاو هن رفآك قفانلا لاق يالغلا عال ؤهامد ٍاولل تاقف ريشيل لاق رجافو قفانمو نمؤم ةنالث

 * هاح رض وهانسإلا عني هل ثءدجا ده # + نمؤي

 بييسملا نب د# نب لضفلاو ديبكا ىبجينب ديم نب ىبح ابنت ظفاملا بوق ِن دم هللادبعوا # انثيد و

 نع ةبلاو نب تاماسن دمه نع كرها نب نمر لادبعنب رفز ىنثدح نيب واىنانب ليعمسا انث (الاق) يبا مثلا
 هدب دمت سفن يذلاو لاق هن هال هل .وهيلعّلا ليسوتلا ل وسر نم هنجالا ين ,ةرب م هينا :رع ريبج نب د يعس

 اولاةتوجنتلا ريظرو لوعولا كلبمو نئاملا نعؤيو ٍنيمإلا نوؤيو لخيبلاو شحفلا ربظي ىتحةءاسلا مونال

 مادقا تو اوناك نيذلا توجتلاو مهفارشاو سانلاهوجو لوعولا لاق توحتتلا امو ٍلوعولا امو هلال سرا 1

 3 جرا ن نمعو ىلا أون هس نمي نويل مهلك هناور ثبدجاذِه#, م, معبإل سابلا

 رتخ [:ييبلا بببج نب باوهولادبع ندم ان لدبلا فسو نب بوتعي ن نيبحلا لضولاو ا 200

 ةن.دملاب رف : هن الث ناو ص ىلا نس لح لاق ررج ن ورجع ن ةعرز ىبا نعىبتلا ل ايحوا ابنا يربعلا ٍنوِع نا

 هودِخو رين للادبعيلا اناا نالوراه ذو نم رِلا ماَِف لاين دلا جورخ اهلواتإبآلان ,مشدحم هوعمسف

 تالا لول نا لق /لسو هلو هيلع ا تعيس اعيش ناو م لهقتمل هيلاٍديعلاَمِف يقاوروسل اقاع

 كل ذ ولاق ثيح 5 0 ابيرقاهرا لعىرجخالاف الوات ناك اوبس ةنادلاوا امرهم نم سمشلا ع ولطاج ورخ

 ند تا ذوعلا مثلا "يش 5 اهملعدرلف 2 0 ماو تدوس شرعلا نيف ِتنا تا سمشلانا

 ىلا تءيد 0 يو ندي ]ولا 0 ما 00 0 0 3 يزول 2

 تاقف لا ةرجافو قف 000 هلا أر ءمهث 'ر ْ 0 هااس نيكس دعب فاج 0

 2 خب ءوب نمؤينمؤملا وهنلك أ 8 ٠ رحافلاو هن رفاكق و 3 لاقتةمالثلاءال وهام سيق نب ديلولل

 هيلع هللا لص للالوسز نءر يه ىلا نءريبج نديعس ع نعولاو نبنامإ- ندم نع ء نر لاديع ن © رِفز 2

 كلب. نايا نعؤي ونيمإلا نوؤمو لخبلاو شوجفلا رهظي تح ةعابسإ ااموقالود دمت / سف ىذلاو لاقل وهلا :و

 نيدلا توجتلاو مهفا ريشاو سائلا هوجو لوعولا لاق توجتلا امو ٍلوعولاامو لبق توحتتلا ريظي و لوعولا

 * جورحم هيفامىدم هدنس «مومادقا تحا واك

 مولطاجو ر خت إب لاملوا نا لسومل اوويلع هللا لص يننلا نعو رين هللادبع نع ةعرزيفا نع «ىميتلازابج واو

 # مليصيفاذو ثب دحلا سيشل
 ”اةنرطدح دال ييخرو لاقيت نا دج“ 2ك اجر و جام مب وب كل | كوتا ودل - دوو اج يسال ع لاو جولان جن + 00 نول جوي يؤ د طكا# ل نينو نو ائاو" لك + ممتع : : : م 0 جب نتبع جت توج هم حي حي

 ا

 ْ للف ف هي 5
2 

 7 رجافو قفانم و ٍ



 2 3 متلا 0 ,

 أ (4ج) ١ عماللاو قل باتكآل ...٠ :(ه.4) .١ ١ (صيلتا عم كر دتسلا
 ٠ [نودابفيل للا دهعلاقف ىسيعىلا ثيدحلا اودرف لعاب هدنعنكي رف ىسوم اولأسف طءاهنم هدنع نكي رق ةعاسلا
 ١ (ممالغلا سانلا مجريف هلتقاف طبهاف لاجدلا جو رخ نمركح ذف لجو زعهللاالا اهماه,الف اهبج وامافارسبجو

 ٌ نوران هودسقا الا ىثدالو هوبرشالا ءاغ نورعال نولستي بدح لك نمو جوجامو جوجاي مهلبقتسيف

 .مدالادم ضرالا دعو لابْلا فس م ” رحبلا ف مماسجا فْدَميف مرلمحرف ءاملاب ء |مسلا لس ريف هللا وعدافيملا

 (,ماوعلالاقازابم مااليلا امن دالوب مأجسفن قمابلها ىردم ال متملا لماهلاك سانا نم ةعاسسلا ناك ذا هناي هللادبعو
 [بدح لك نمو جوجامو جوجاب تحتف اذا تحرق لجو هللا باتكيف كلذ قيدصت تدجوق

 :١ * قمل ادعولا برتقاو نول

 | ليعمسانن ىسوم ان لبتحن, قاحسانب لبتحانت دادغبب دهازلا كامسلا ندمحا نينامع ورمعوا# انربخا /

 ْ .تازرخ تارامالا لاق لسو هلأو هيلع الدو قا لور ناهنم هللا ىضر سنا نعديج نعةملسن دامجاتس

 *« ماجرخم 1و مم طرق ىلع حي ثردح اذه « انضمي هّضعل ' مس كلسلا مطمتا اذاف كلس تاموظنم

00000 

 1 .دلاخىنان ليعمسا اندص تب لعب 9 باه ولادبع ندمجش 5 ىريملا نسحلا ْن 3 بيطلاوا# ىبريخا ِظ 1

 شكد حامل لات تزرألا نتاج نا تفتلاف لجر هممو ةفوكلا ربظب ةفذح جرخ لاق مزاح نبس ين ع

 : | نكلو هئظااملاق هللاديعانأب كاد نظلو لجريلاق ةرطقا ف قضفو ديالا نوجرخوا نوج رخل ما ر . موهمعتنا

 يا ملا < دج اةمودبللا

 1 ب 1 امض اتوا ةخدح 6 53 داس ىر روع. را 1 .ة6 لص نب و رج
 دنن 6 يع

 ةفدح لاةفامد امه ٌقروجلو مح مر تاو ع ظ فيدسإو دوءسم وأ لاَعف ةهعز ا ع اع اعلا نب ديعس ةفوكلا

 ملا لصدخج و هتملع'ى شال اًميش و اذ نم 5 ةمجح مه ق روس موانع ىلع مجرتس انا تملعهللاو ىكجل

 نمهعماموأ زفاك حب جعيصا و انمؤم ى مسَحَو 'ىث هند نءهعمام أرف 03 ىسعوانمّؤم 0 لجرأ' نا يح ل وهل اوهيلع
0001000 

 وديسم

 دم
 يحد وتلا ٠ مف هولعتو هباق س ا للجو نع هللا هلم : وموبلا هنتف فل انا 2

0 

 مومن هلاديبعأ 3 ةرزعيلا نع مزاح ندم 9 ةنوكلا ىلا نمجرلادبعن ىلع نيسحلا ونا # ان : دح

 | مانجرخا كيرا مقواذاوةب ًالاهذه فرن ا نعةيطع نعرثالملا سيق نب ور< نع ىروثلا ناكسألا

 1 « ركتلا نعا ويني لو فوردمل اباورسإي ملاذا لاقمهماكت ضرالا نمّةناد

 | يعارخاو
 ْ 5001000 ٍتازرخِتارإم لال لاق لو هلآو ه«بيلعهللا لمض هللال وسر نا سنا نعديمح ١ نع ةملسن # دامح ٍِظ

 ه ( م )اضعب هضعب عب كلا مطقتلا اذاف كاس

 ,تارفلا بئاجيلا تفتلاف لجر هعمو ةفوكلا روظب ةغذح جارع لاق مزاح ىلا نب سيق نع# دلاخ ىبانا :

 أ منظا املإق هللاديعابااب لاذ نظن ل اجو لاق ٌمرطِق امم نوق وذ الاهس لوجرخموب مشا م هامل لاق

 د ) 1 )هملعا نكلو

 رمل و

1111001110 
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 6045 © صيخلتلا عم كر دتسملا )
 « د لاجدلا لاتق نودهشدو مالسلا ءأ

 ىلا نع بونا نعليعمسا انثىصخخلا ئصمنب دومحانثن اماس نب هللا دبعانث ظفاحلا رفظملا نب دم انث دح هي

 هأريلف م صني ىسيع مكنم كر دا نمرلسوهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا يضر سنا نع ةبالق
 * هناجتحم لو شايعنبا هنظا اذهل يعمسا *« لس واععيلع هللا لص مالسلا ىنم ْ

 نءىعبرنع ىدجشالا كلامىتا نع ةيواعموا انث رابلادبعن. دم انث بوقع ن دم سايعلاوبا  انئدح 1

 ىرددال وفا تو نع , اكمالسالا سردب لو هل او هيلع هللا لص هللالوسرلاةلاةهنعلا ىضر ةفيذح |

 (4ج) © محاللاو نتفلا ب اتك )

 ال

 فئاوط ىتسو ةنا هتمشرالاف ىف سالف ةليليف لجورع هللا باتكىلع ىرسو كسنالو ةقدصالومايصامأ

 لائقاط ون ندتف تاالا هلال ةملكلا هذه ىلع ان ءانا اكردأ ن زولوقت ةريبكلازوجعلاو ريبكلا خيشلاسانلا نمأ

 5 هيلع ددرفهنع هللا ىضر .ةعادج هده نر كيسالو ةقدص الو ماي مصامزوردم ال هّنلاالادلا ال مهسع ىن: تا ١

 ثردحاده#رانلا نم مه رانلا نم مهيغنرانلا نم مهجتنل ةلصأب لا لاق ةثلأ اى هيلع لبقام هنع ضرع ,كلذركأ

 ظ هءاج زخم ول لسعر شيال جف

 جوجامو جوجايوةنادلاو لاجانلاةمنرأر يغتاب الا تضملاق هللا كم 3 نع ة ديب .عىلا . نءن ريس نسا نءفوعأ

 *هاح رخم حلو دانس الا حيربتص

 نم اوملاأنا فتروراهز ددرت ان لعد اولا ةماسم نب دمحش ان , رامصلا هللادبع ندم هللا دبعوا ي انريخا ا

 ى رس 3 ناك الل لاق هنع هبا عر دوعسم نب هللا دبع نع ةزافغ نإ روم نع ميحس نب ةلبج نع بشودعأ

 نعهولأسف ميهارإب اًودبف مالسلاو ةالصلا مولع ىسيعو ىسومو ميهاربا قل لس وهل اوهيلع هللا ىلص هللا لوس ري

 لاجدلا لابقا 0

 -_ ب

 0 1 ردا َّت 4 سو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاق سنا ع نع هب القا نحابن وأ نع شايعنب © ليممسا ا

 0 3 ادت : 1ليمسسا» مالسلا ىنم اريل مسن ىسبخ ا

 مالسالا سرده لسومل اوهيلع هللا لصدللا لاوس ةّقدح نع ىعبر نع ء ىبجشآلا كلل ىلا نع » 0 اممونا 2

 ضرالا يف قيداف ةلذدفق للاباتك لعىرسو كيسالو ةقدص الو مايصام ىردمال بوثلا ىشو سردنا#

 هللا الاهل ال ةملكلا لا هده لع انع ءانأ ان انكردان ولو ة هرب كلا زوجملاو ريبكلا خيشلا سا لا نم نتا ؤط قو هيا نع

 ةفدح 4ع ضرعاف كساللو ةقدصالو م 57 نوردب ال#ودّنلا هيلا ال مبسع ىنغت اند هل لقا انوش نحف

 *(م) تارسع ثالث رانلا نم مهجن ةلصاي لاق ةثلاثلا ىفهيلع بقا متهنع ض رعي كلذ لكانالم هيلعاهددرق
 لام دلاةم لا يغناب الا "تضم لاق ادع نرع ةديبعىلا نع نرريس نب سنا نع فوع نع # نآيفس ف

 او د ظن هر مث سمشلاام هللا مت ىلا ة 0 1 مر هم نامل عولطو جوجأمو جوجاأنو هن ةيادلاوب

 ' نع نايفس اننةبقعن ةصييقانت ىرافنلازاح ندمسا انث ةفوكلاب ىابيشلا لع نبدم رفعجو ا« ىنربخا ء

 | ثيدحاذه» ةكئالملا مهن ناالا نورظنب لهأ رق مسمشلاا هللا متع ىلا . آلاو اهءر تت نم سمشلا عولطو

000 

 « حصص وة ل اةكناللا مهيأتنا

 د يس تم تيل انطق 2
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 ٠ ع محاللاو نئفلا باتكذ كمآ تما فال طلا) )ج12( 

 ا ًاترعدلا بخ دك مكدحا ناوى حهحورتضبفالا ناك أ نم ةرقالاةثمدبلل ىفادخا عدبألف م ءاشلا لبق نم ٍ 1

 ركش الواف ور عماش رهن ال نص سانلارا رش ىتبن مثلا لبج دبكلسوهل او ةياع هللا لص هللا كون سو نمةذق تعم هيلع ْ

 مثيحع سانا رشات اذام نولوةفلاق نويحس الا لومف ناطشلا مىمجيف لاق عابسلا مالحأ و ريطلا ةفخيف 1

 || ١ ة رورسلاو خس ملقم مشع نسع مقرر رادشكلا ذ ذي قثوأ وعلا نانوالا 3 ةدايعل

 * هاج رخو ول #ءاط رش دانسآلا حيبص تردح اذه # نيمسسو ةعسنو ةئاعسن فلا لك نملاَيف ك لاف لا
 رع لمار !أنا ىو نب هللا ديبعأذ# قروعس نب ديعسانُو رع يب وبا دمجا نب دم سابعلا وا امريخا د

 ىراينالسو هللاو هيلعشلا لص هللا ل وسرلاة لاق هنع هللا رة ىلا نع قرومنع ده ا نع رجاومن ميهأر ١
 3 وآلا مياصا عر رآ عض ةومامام وا مقام ظنا اطقعو تطا ءايسلازانوعمسالام عمساو نو رمالأم

 تاثر فلا لت سها وار بر متيكبلوالإلق متكحضل لعا امزوملتول هللا وىلام: هلل دجاس هيج عضاو
 داتسالا حتيخص كثندحا ده دضقل ةزهم كتل كت ددوأل هللا و هللا ىلا اج تادعصلا ىلا متجرختو ا

 * هاجر أو
 ْن دم رك و امامآلا انث (الاق) قرودلا دانز ىربدم واو ىبحن نيد نب معيهأ رباقاحسا وا 4 ا أ

 مالسلاو ن الجرب « ٠ ؟» اتيل مقرو اتيل ىتصا لب اك ثردح ىف 7 0

 هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نمهدهن تءمس لع ءليسدن 4 كدسا ناولحر “تضبقالا ناعا نمةرذأ

 مهيجَق عابسلا مالحاو ريطلا ةفخ ىف اركنم ركسال واقو رعم فرعي أل نم سانلارا رش ىّكبن لاق نيجدك لسوأ

 نسح مهتزرراد كلذيف مو !مودبسيف نانوالا ةدابم مصايف ساناذامنولوميف نوبيجتس الالوةيق ناطيشلا|

 قصي مق مصيف للا ضوح طولي لجر هعمسن نملوا نوكيىتصا الادح |همسسالفروصلايف عمت 0 ا
 مكبرملا اومله كامق ن كاوا 109 . ماي م !ًداو هش ممن .ملاقمبم ماسحا تبنتف لطلا هز كا رطم هللا لاس ربو لاق سا

 :(م)نيمسوةعسو هئام عسسل فلا لك 0 ملا ةيفراذلا ثمب اوج رشا لاه يلا# نولوثسد مهما وفقو ظ
 ىرايفا لسومل اوهنيلع 2 هللا ل وسر لاقرذيلا نع قرومنع دهاجم نع رج اهم نب ميهارإ )ف ْ

 كلموآلا مب اصا عئرا عضومأم امؤا اهقام طقناال قحوت طا ءايسلازنا لوعمس « الأم عمسأو ل نور الام ظ

 1 ىلع ءاسن لام ذزإل“ اموا ع كل والف متكعضل معا أم نوملمتولَّللا و هلل دجاس هتهبج عضاوأ

 * ميك « دطمت 5 ردعش نسا نا تددول هللاوهللا ىلا 00 تادءصلاىلا م متجراتو

 م4 !و هلع هللا ص هلأ لو رن لاق سنا نءةالق ىنا نءبوا نءروصنمن دأب 15 دييعس ن © نار

 0 ف.مصةانع 37 0 تاق )لاجدلا ل لات كودو وم يص نن ىسيع قم مآ نم لالحر ةلاردص

 ليسا 750

 ١ تينتقلاةلطلادن اكأ كلهن لس يق سانلا قعصن, مثقعصيف لآ اقدللا نض ىٌضوخ طولي لحجز ةملا م لونك

 راتلا تءءاوجرخا لاميفكاقنول وكسم مهما متوفق ةومكب رىلا اوماهلاةيقنو رظن. مارق وناذاف هيف متم ملاققدا يصح ١|
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 للا مني مسنم مع ما

 (4ج) 6« ماللاونتنفلا باتكذ 6042 © صيخلتلا عم كر دتتسلا )

 «ريخوا لاقمويلا هاك ذئموبانب ولق هللا لوسرإباناق ىف + ممسو ارنم ضعي كن ديلا 11 ردتس مكن لاق

 هللا دبع نءءاذحلا دل خانثثةملسن دامجانث ييعمسا نب سومان ةمزخ نب ىرسسلااُث يناهن باص ندم م انيدج وز

 صالخلا مو:لاق 2و نمانلا باخ لو هل اوهيلع هللا لص هللال وسر ناهنع هللا طر عردالا نب ندبح نع قش ا

 ىلا ران ملط ادحا دعصف لاج دلايجبلاةف الملا مون ام هللا لو سراب ليقف تار ثالث !صالملا مويامو

 اكلم اما ماه نم بق لوبد جيفة: .دلا نا مدجادجسم ذه ضيسالارصقلا اذهيلانورتالا هابل لركن هل دل

 قسافإلو ةقفانمالو قفانم ىف الف تافجو ثلث ةنيدللا نحر 3 هقاور برضيف فرجلا ةخبس س ىفاي :ايفاتلصم

 * مأح رخو سم طرش لعديص ثيدعاذه# مااا مولا ذوةندملا صلختقوبلا جرخالا ةوسافالو

 برامع ن.ناديعانث ىرازفلا و رمتنب دم هجوملا ونا انو رع يرايس || مساقلانب مساق سابغلا وا 4 ابريخا »

 كيد مثالول ِهللاو لاقو رمع ْن هللادبع نع مصاعب بوه ن ء ماس نامن لا نءةبعش نع يناينربخا

 ناكدتف امظعارسا ٍنوكييتحاذكو اذك نوكيال تاقاغا لاق اذكوارذك يلا ةعاسلا موقتال تاقكللا !ولاقانيدج
 هللاءاش اميتما ىف ث بلف لاجدلا جرم سول اوديلع هللا لص هلال وسر لاقواذك ناكو تيبلا قرح ٍبمفكاَذ

 نبةو رع هب.اك مالسلاو ةالصلا هلع يم ن ىسيع هللا ثعبس . ملا ة ةئسوا اربشواةليل ىر داالو نيعبرا ثايب

 ةدرابار هللا ثمبيف لاق ةوادع نينا ن سيل نينس عبس سانلا قم م لقهكلم . يتح هبلطيف لاق يفتثلا ةومسم

 «يص «ريخوا لاقءويلاكذئموانبولق هللا لورا اولاق اهظفح.ال ةيلحم الخ لاجدلا
 ودع يل نكي مهنا أعوذ رص ةددبع ينا نع ةقارس ْن هللا درع نع قيفش نانع دا انس ةماسن 4 داج ©

 منوكردتس منا لاف سو هل آو هيلع هللا لص تالوعز اقةشص وف هوت رذرا ىف او لج ولا هموت طا

 «ريخوا لاقمويلاىه !يذئموب انمولق هللا لو راياناق ىنم مهو ىف ارز بوو ةكردب وا

 هل اوهيلع بلاص هلل لورا عردالا نب نجح نعؤيقشن هللادبعنع ءاذملا دلاج نع ةمابن 4 ٍدامح ف

 'ىجي لاق صالخلا م وام هللا لوسرإب ليقف تارم ثالث صالخلا مونامو صالحا موب لاّقف سانلا بطخ لسو

 ده ا دجسم اده لماذا ل صّقلا ادهىلا نور مالا هنأ ,اصإإل لوقو ةن.دلاىلا رإ طف ظني ملطف ادجا دبس ف لاجدلا

 ثالث ةنيدملا فجر مث هقاور برضيف فرملا ةذيبس ىنايفا اتصماكلم اماقت نمسق لككدجيف ةندلا انك
 *(م)صالخلا مو.كلذو ةنيدللا صلختؤهيلا جرخالا ةعسافالو قسافالو ةقفانمالو يفانم يقسسالف تافجر

 كلبا !ولاقاندج مكتثدحام ' 'ىئالول ناو لاقو رمن هللا ديع نع مصاعنب بوتمب نءملاسن: نامعنلا نعم ةيبش »

 قرجِدقفِءلاَو ناكدّبف امظعا سما نوكب ىت> اهلك واذك نوكيال تلق انا لاق ربك وانك ىلا ةعاب ملا 3

 نيعيرا ثدلي هللاءايشام تما ىف ثيليف لاجدلا جرخن سو او هيلع هللا لص هللالوسر لاقتو اك 7 0-6

 0 هبلطيفلاق ىنتثلا ةدوعيسم نب ةورعد "اك ميس يسيعقللا ثمي م من لاقةنسوا ارهشوا ليل ىر 0

 كيتنورل قادرا دال ل 3 م د فةدادعزن يتبل نا 0 نانا 1 هو

 هج عا اهلا ةيزكع هصدحي التت 4ع قالهم هس ست سم حشو . ع و وس م وع ا

0 3 0 30 

 ذبح عتيل هن واجب ب ١ تاني 310 7 ٍ 0 ١
 م

 تميس تويوتم تنسو نتي تح

 تلا

 ماحب
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 © نوعاطلاإلو 5 دلا تعز ةنيدملا

 | ن ةبيعرا عفا رس نب هللادبع نع قيفش نب هللا دبع نعءا ذحلا داخ نع ٍةبعش ان :..رفعح نب هم اني ىن هل

 *(م) ءاملا ّى ميلا ا بوذبام تلاهءاذاءوس الهادار 1

 مج . (محالللو قفل باتك١ ١ هذال ب (نميجل ل عجكر دشملل ١

 ا 0 نع ىرره لا مي 00 ل وبال رج جا تيا ام

 ١ + اردتع هركيو أ ن

1 : 
 اهيا فا انيدعسنب ميعاد بوقعل 9 ىر ودلا دمح نب مانع زا .بوقعي راد تياب ىلا وا 0

 ٍ لايدلا ميسلل مسعر ةنيدملا لخديال لاق لسوهلار اوهيلع هللا لص ىنلا ن ء هنع هللا ىكر 5 م 1 نع هدجحن

 ا , ه ناكلماهبم يابو 2 520 ا

 [ةماس 1 ةماساو اان ةبيشىانب ركب ولان - ىرأ دلابعس ن.نامءات : فربما ناد ندحا# ىقرخا»

 ِ هللا لص هللا ل وسرلا# 9 نالوقامرنع هللا ىذر ةرهاباو كلامن. كيع دس كرو و هس لاقطا رهلا هللا دنع ىلأ ع نعسزوا

 1 عقيب دعي يمه ,أبو ميعاص قو مدم يف 1 هيدللا لهالتل رابميللا مل وهلا اودع
 : كدبعمالسلاهيلعمي مه

 املثمو كلم هاا كلا ام لثمةن.دمإل كلأسا ىناوتكل كلأس 6 فلل نينو ك ديم الار كللرشإو

 ! اهاهادارا ثر م باناوبت لوع اطلا| راخ ديالا ماس رحب لأ اكلع | هتف تبع ل 6 لعزل ١ املا 1 ةندملا كا ادم

 : : * هاجر و لس طرش لع حرص ثندح اده#ءاملا يف مدام َح |بوذاد هللا هناذاءوس

 | نب دمج اني بئاط ينانب ميهاربا انب (الاق) ىريملا ىسيع نب ىلعو ىربنعلا دمت نإ ىبحن اير زول 4 انربخا »

 اس الت الراو اول امظفحا ال يحبو الخ لاج دلاركذ هنا لس و هللاو هيلع هللا لنص يننلا هنلا نع حارجلا

 مادخل دلاخ نع ةماسن دام ماو ر دقو ةاجرخت ملو دانسالا 2 ثردح اده «ريخ وا لاق مويلاك لو

 د ةيعش ثردح ن< م هقاسو

 ٍ زيود 000 ادهنعدللا نط 7 3 ةدسعفاو «يدقا لدي لا 00 قم 0 4 هنلا دع

 ملسو هل أو هي هلع هللا لص هللا لوم أذل ةفيعارق هوتقار لبا ل لالا هتما رذ.ادقوالا حو دعا ىل نكي مل هنا

 لاق

 مادمت ركنا ن نء مقاس من ضاع اع فشل ع 0 نع ىرشه للا ع ليمعو كر سنا ونا 30 ركب ىف نم

 بعرقنسدلا لغدال لاق لسوهلاو أو هيلع للا لص ينلا نع ةركلىل | نع هدج نع هبا نع دعس نب 4 ميخارا 0

 ْ د 3 ايدو ا تاب نكد باو ةعيبسدمم وار لاجدلا يسم

 لاف نالوق ةررشألاو كلام نب لعدس يعم طار هلأ هللادبع ىلا نع دن ز نء 4 هان أ نع 4كماس اونا ِظ

 ميهار رباذنا مهلا 3 منردمف ملك رابو مهعاص ءق ةوممدمىف ةلب ةئدملا لهالتلر ا ميللالسو 4 1 كا هللا ل وسر

 كل ميهارا كل سام ل ثم ةنيدملل كلاس !اباو 1 كلأ اسمهار اناو كاوسرو كديعاناو كلباخ هد 1

 نملاجدلاو ن وع ايلا اخي الام ايا ناكيم اهم 53 نم بق : لكل 1< 1 ةئيدلا ناالا هممهلثمو

 [ركذ هيلاعوف رص حارجلان ةديبعىلا نع اس ا قيفش ن مللاد.ع نعءارنحلا دل نع ةيمش

 ىلا دل 0

11101001 72-1" 



 (4ج) 6« محالكاونتنلا باتكآل 243 ( صيخلتلا مم كر دتسلا)

 اولثعال واور دنت الوو اولغتال هللابرفك نم اولتاقق هللا ليبس ىفاعيمجا وزغاذف فوع ناذخ لاقمت لسومل اء

 95 هاجرخممو دانسالا حيي ثيدحا ذه« لسوهل ا او هيلع هللا لص هيبن ةريسو هللا دبعا ديفادنلو اواتقالوأ

 د زملادمجوا( ينربخاو )مثيلا ن مركلا دبعانت ” دادغب ىوحنلا دايز نب دم ن دما لهسوا# انربخا 4

 نبهّللا ديعنب ةحلط ىنربخا لاق ىرهزلا نعت يعش ىتربخا ناملاؤنا اذن (الاق) ىسيعنب دم ن لعانتل ظفللا وأ

 قاحساان'' ىلاءتهللا امسرح هع 2 اهنضلاديجلادبعن ىلع نيد ( ىربخاو ) همال ريغ كيواو :.عفوع:

 يا ةركبىنا نع فوعن تلا دبعن ةداط نع ىرهزا نع رمعم | انا قازرأ ادبع ًايادابعن ميهاربا نبا

 ماقم“ ملسو هلا (و هيلعَّسا صا لوسر هنف لوقي نا لبق ب كما ذكتلا 3 ةمايسم ناش ىفسانلارثكا لاق همال دايز

 | لطعإلا ١ ده راق يف مرثك | دف دعب اما لاق م هلها وها هللا ىلع ىنئاف رسول او هيلع هللا لص هلال وسر ١

 ىلع ةنسدلا الا حيسملا بعر هلخ دب الا دِإب سيل هنا و لاج دلا لبق نوجرخ ابا ذك نيد الث نم باذك هنإ وأ

 مكرعوي درء تدع وبر

 هيل متين مس تح

 يي عجور

 دقوف وعن هللا دم ع نا ةحاطب لات جل | دق # مييسملا بعر اع ناد اكلم 3 5 اها 1 نو تقتلك

 هتيشياغأ 5 ركب ان م ةعمسلا هللا دبع 0 ءدانسالا اذه د زجفأن :د:تيعش ورمعم لضعا ش

 « ىرهزلا ن ءدلاخ نب ليفعو ديري سو هاور اذكه ة 0 ءمفاسم نب ضايع نمل:

 نءس و قرخا بهز ن هللا ذيع 6-0 0 ابوس نا ا ءلاوا أذن : سوت ©« ثيدحاما 0

 مى "ول صقار

 سانلارثكا ال لاقهمال دايز حا ةركب يلا نءمفاسمنب ضايع 6-0-0 فوعن هللادبعغز. ةعلطنا ىرهزلا

 هل اوهيلع هللا لص هللا لور ماقلاقامهيف مسودل اوهيلغ للالص لا لوس ل ونت نا ليقباذكلا ةمليسم ناش يفت
 لبةنوج رذابا ذكنيثالث ع نمباذك هءاو لجرلا اذهناش يفرش 1ر6 دعبامأ لاق لاق ملها وهاعنلا لع ىتئافل وأ
 ميل ا|تعر امعنابذ, ناكل مدعم وا ا نم بق لكل عةس داما الا حيسأ | تءعرهلخ ديساالا دل س لقاولاجدلا 0

 اميعزا دلادتعس ننامع ان( لاق )ىدنملان سلا واوهيقفلا رضنلا ونا هانيدكس دلاخنب ليقع# ثيدحاماو هن[

 صاغ ناوخرعت هللادبعن ةحلط ىنريخا بارشنا نع ليقع ىتثدخ ثيالا ىتثدح ىرصلا اص نهللدبعأ|
 هللا ىلع ىنئاف طفت ماق ماق لسسودل او هيلع هللا اص هللا لوسر ناهربخا همالدابزاخا ةركبابا نا هربخا مفاسمنإ ٍ
 * لاح دلا 0 م ابا نكن .الثةلج نم باذك هناو ةمليسم ناشف متر ثكا ٍددح د إيل لاق : هله اوهاعأا

0 

 اولتم الون اولثع الواؤردتت الؤا ولخت ل لناير فكن ماولتآةق هللا ليس ىف زغافذخ لاقمت مسوهل اوهيلع هللاللصأا

 نب مثيلا ىتادح ىسوس رفكلاره ايا ونا هاورع# ملول او هيلع هلاك صهيب ةريسو هللا دهعاذهف اديلو مدلل
 »« ميعص# ذيعموأ ىلا ربخأ ديمسأ|

 ةمليسمن اش ىف سانلا رثثكا لاق ةرك يبا نع وعن. هللادبع ن ةحاط نع ىرصزلا نعرمعمو « بيعش ظ[

 ىنلاف لس وهل اوةيلع هللا 0 هللا لو ماق 9 ل و هل اوهيلع هللا للص هللا ع هيف لوقت نأ لبق باذكلا|

 لليدلا لبق نوج رذكلباذكن زثال وما قا هاو نس ا ادهن اب ف 9 0 | دققدمباما لاقصةللهاوهاعمتلا لع

 ةحلط هعمسي# حيسلا بعرانعنابذن ناكلما ماقنا نمسقن لكل عة دما الأ حيسسلا بعر هلخدم آلا دلإ سيلاةناو ٠
 م

 ) ب 1 0 08 2



 0 نب نمبزلا دبمايبنلا عَ

 0مل ار 00 5 32

 را[ 1 جز ل56 تالاف فلا باكو 7: 7. . وو. - ع نيللا لم كر دشسلا ١
 16 ا ٠ « هاججرخم /واسم طرشل# دانسالا يحس ثيدح اذه
 اعدنمو قازلخاديعن مثيلا ىتذح قمم دلان امن دم سهام اونااننل آدملا ذاشم ن ىلع 3 3 لوح ٍِط

 | كربغاس ر معن. الاف ةمايعلا لا دسا نع هلأس ىف هاناف مسن هللا دبع عم تنك لاقل رفانب ءاطع نعناليغا

 رمت وركبوبألسوهل أر او هيلعهللا لص الوعر دسم ف ةرمشعرمشاع تنك لاقىلاعت تأ ءاق ناملعب 2

 0000 اج مهع هللا ىدرىردملا ديمسو اوف وعن اوةفذحو ةوءسمن او ىلع و ا

 نينم ولا يافلاقاتلخ مهسح الاقل صف انينموما يئا هللا لوس زايلاقق سلجم لس وهل اوهيلع هللا لص 2

 ىتفلا تكسمت ساايك الا نم كثلوا مهمل نمي نالبقا دادعتسا هلمهنسحاوا ركذ تول مرثك !لاقسب

 نا هللا ذوعا مكيف لزو نم مجلات سمح ن رجابملا رشعمايلاهف 6 ل1 او هللا لض ىننلا هيلا

 تضم رك ل يتلا عاجوالاو نوعاطلا مهفروظالا !ماولممي ىتح طق موق يف ةشحافلا ربظن م نهوك ردن
 جاكدلا 1 ومنع : لو مملع ناظاشلار وجو ةيوثلا ةدشوا نينس تاباوذخاالا نازملاو !ء لاركبلا | ريع . مو مهفالسأ ىف

 مريم نمغودع مبلغ طاسالا هلوسر دبعو تادبع اوضقنب مواد رطع مماملا ال ولو ءاهسلأ نم مارطتلا اومنمألا
 فوعن نمحرلا دبغ ما مث مهس ميس ابها ىقلاالا هللا باتكن مهنعا م 4 ا دبا ىف ناكأم ضعب اوذخاو
 ملسو هلآ يجف لض يبنلا هانداف ءادوس سينا رك نم ةماهعب منعا دقن محلا دبع حعبصاو !ملع هثمب ةبارسسل نرخ

 برع هناق مّصا فوعن ١: ااذكهلاقو كلذوحنو ا عباص | ميرا هنلخ نم د ءاضين ةماهع ضو هحق

 هيلع هللا لص ى لا لع لصو لام“ هللادمأع ءاوالا هيلا مدن لا 0 ملسودل و هيلع هللا لض لا حا م.نسحاو

 هلاو

 لاَدف ةمامملا لادسا نعهلأسي ىتفءانافرمع نا عمتنك لاق.حابرىلا نب ءاطع نع ناليغنب «صفح دبعموبا )ف

 7 وركب والسودل | او هيلع هللا لص هللا لوس: دحسم يف ٌةرشع رشأع تنك لاق هللاءاشنا سب كلذ نعكربخانس

 هلا لص لو ىلع لسفرأ مناألا نم ىتفءافعىر دخلا ديعس واو ف وعن اوةفدحو دوءسم ناو لعونامعو

 رثنكا لاق سيك (نينمؤملا يافلاقاقلخ مهنسحا لاق لضفانينملا ياهللا لو سراب لاف سلج مث لسودل أوهيلع

 هل اوهيلع هللا لص ىنلا لام ىتفلا تكس مكسات الا كئلوا مهب لزم نا لبق اداديعت سا هل مهسحا واركذ توملل

 ىحاطف موفيفةشح افلا رهظت نهوكردب ناهّللاب ذوعا ومكيف ل زثو نب متيلثشا لا سه نيرج اهلا رشعماياسو

 اوذخا الانا زمملاو لايكلا.! وصقتب مومهف السا يف تضم نكن ىتلا عاج وألاو ن وعاطلا موف رزهظالا اهولمغي

 اوضقنإواو راد مملاملا الولوءاهسلانمرطقلا اومنمالاةوكرلا| ومنو ناطلاروجو ةنوثلاةدشو نينسلاب

 هلا باثكب يسع 4 مكحل : مامو مم دبا ناك ام ضعبا وذخاو ثريغنم ردع يطموغا سا اواي دهعوهللادهع

 نه ةمامعب مثعا دق نم رلا دبع ميبصأو أملعهثعب ةب رسل زوجت نفع ن نمحرلا دبع ما م مهن مك هللا قلاالا

 رحنوا مياصا عيرا هفلخ نمل سرا وءاض ةءايعب هدم وهضقنم م وهل اوهْيلعّسلا لص ىنل' هاندافءادو سدا رك

 ىنلا ىلع ليمو هنلادمقع ءاوألا هيلا مفدننا ةلالإ عام قمخاو برعا ةلافمثعا فوغ نااياذكم لاقو كلذ

 هللا ىلص 600

 نايس ١



 («ج)  «مءاللاونانلاباتك) ١ 02 ( صيخلتلا عم ك و دتسلا )
 يم مثلاق لس 7 هلاو هيلعدللا لصفتلا 0 ديعسوبا ىللاَمْه لاق عجضاف هنرمافادبا كيعيطا ال هينا و

 تاذ ءاربغ يهوةنملا يف هاذلاف هيلجرو هيدي خاف لاقلسو هلأو هيلع هللا لص هللا ين ٍنافلاقأيا هلتق دعب هيلع طاسإو مطتس رف يذبل بهذف دئمو لبق ساحجلامىردا تنكم ديمسوبا لاةو.لاةهترو هبات سان نم
 هل او هيلع هللا لصد باص ناك امديعس ول لاف لاقةحرو ينم يتما برقا لجرلا كلذف رازلا مسيحي ناهد
 هللا لاةكلمس فيكفهل تاق لاق هل بس رمت كللسس ىتح هنعهّللا يضر باطخا نب رمعالا جرا كلذ نوبسحم لسو
 هءب نمو هللا كل هناريغملعا هلا لاف كككريوه مالسلاوةالصلا هيلع< سم نب يبسيع نا تربخا ِتاِبف لا رع
 هدعب نمنوذزعو سو رغلاةدع لوس مم لس ودل او هيلعهللا ىلع للاي ينادج ٍلاقددهب َّق 2 تاقلاق

 ىنادح م ٍلاق ٍلاومالا ودعل نم نوذنع و سورغلا هور لاج دلا دبا هيلا ناجنس تاق لاق لاومالا

 ديعس ىبا نودهس ن ةبطو هدرف لاجدلا رك ٍذيف ثيدح ب اذه« لو هلاو هيلعتلا لص هللا ل وسر كلذب

 ؟ةيطمب ٍناخيشلا تح و يردا

 شايع نب ركب وبا انب مدأ نب يبيح انئىراملا نافع ن يلع ن.نيجلا ان بوتس ندم ساببلاوا4 اثيِح »
 لون هلا يدر ماع ةبقع نع ةريجج نا نع ةملع نب بكن ع ةبمش نإ ةريفأا يلوم هللادبع ندمت نو
 مخل وقت نم مون متعمس له ضيع يلع مهضوب سانلا لبقيف يانلاامماايدانم ىوان 2 0 1 ءينلدع ١ لارئاف سرتلا لثم برغل لبق نمءادوس ةناجس ةعايبلا يلق مكيلع علطت لو هل اوهيلع هبا لم بالو -رلاق

 هللا ما ىلا سانلااممايدانب ممن نولوقيف متممس له سانلا لوقيف ساذلابا ب ةيناثلا يوان مث كثب نممهنمو
 هايوطيافبوثلا نا رشنيل نيلجِرلاِنا هدب ىسش ىذلاوذ ل و هل او هيلع ِهْيلا لص نال وس رلاق هولحستيبالف

 . *سانلا ليش وادا هب رشبامهتقان باحيل للجرلا ناوائيش هيف يتساف هضوحر دمي لجرلاناوا داةلاهاتوا
 2 أ اولا جس مجم احتاج تسكت سس ل تمي معاج ا ا الل ا تو لإ الو عساس حل

 هيقارث نيب سات نمنيتجفص لم لاق مجضاف هب مافادبا كميطاال للاي رازلا يف كنيتإالو كننحم خالو
 خاف لاق سو هل أو ِهيلعَلا لص هلا ين ناؤلاق هإيا هلتق دعب هيلع طيس ملو طتييب يلف هي ذيا به ذف هتبقرو

 ديمسو ا لاَعْفةَحرد ينم ىتما برقا لجل كلا ذؤرازلا اهبسح ناخد تاؤ ءاريي يهو ةنجلا يف هال ةهياجرو هب دب
 هليبس رع كس ض باطلان رجلا لجرلا ِكِلِذ 0 لولا و هيلع هللا لص دم بادصا 2

 * فيعرط ةيطع ( تاق )

 لاق ماو ن ةبقعنع ةريجح نا نِع ةيقلع نب بهكن ع ةرينملا يلوم للاددِءْنب دم نع شايعن. * ركيوبا ف
 يرش لارافسرتلا 5 رفلا لبق نمءادوسةاجس جالا لبق يلج علطت لس وِ آو هيلعتلا لض هللا لوسر

 مهمو م لوق نممبف متعيس له ض عب ىلع مهضمب سانلا لبقيف سازلا ماي دانمىجاتبمت ءاهبا الغ تح ءايسلا
 الف لارا ىلا سانلا اهنا ىوجانيم من ترولوهف متءوس لهسانلالوديف سانلااوبا ايةياثلا ىدان متكشنن :

 ناوهإب يطباف بوثلا نار شنيل نيلجرلانا مدين ىسف ىبذلاو لسوهل او هيلعللا لص هللا لو سر لاق هولجمتي)

 * ( ع)سانلا لؤتهيو رشا هتناب بابل لجرلا نا وانيش هيف قيس اذ هيحوج .ردعمأ جرا
 مو عمت بو و 01771 ا 8“ 8 2 تف دمعت وسرد دنا اكدت لهب دح# هيد مدعم عدو داس كس صل 2 0#

 ( ةنللا ىف ىبللا نم ةجرد برقا لجر رك ذ )

 يدان ةعاسلال بق )

 اداوم ياحي ,نمدانم



 هلتق ناعالا:ئوقنمؤلاركذ.)

 م لاجدلا

 ©( هيي

 4«2ج) ٠ «محاللاو قفلا باتك) 4ك جصيخلتلا مكر دتسلا> .
 ىلا نقلطن ال ءءاحصال نينمٌولا نم لجرلوعيفهلهناميعمجيف ضرالايفنوقرمتمنوتمّولاو هيلعام رج ةنيدملا 5

 هينا كعدن الهلل و هءاحص اهل لاقى ومالما ل وهل اوهلعاتلا لقص هللا ل وسراب را ىذا ونهانرظن الف لج زاااذهأ

  ىتح ثم ق لطن ظهبايناالا نموا لجرلا مملعىنافكننتق نا قاخئانكل و كلليبسانيلخ هتينااّذا كلتش هنا معن اناولو

 مالا كلذل وت كلنا ١ واقباذكسلا لاجدئادمرا ملل لاقدي رام وكلاشام مول ابق دود عظام نم اسف ا ظ

 | لاجدلاه.بىتا ىتحهنقلطناذيلا هول رالاقكيلاولسرئوا هلتةنفاذك و اذك ل ومت نمايذخ-ا دقانا لاجدلا ىلا اوم سراف

 لاه دلال“ مالا دسلالاقف كنأشام لاحدلا هل لاف ملس وهل اوهيلعتتلا لص هللال وسرت ملل هف عما ايف

 أ لاح دلاهللاق من لق اذه لوق تنا لاجدلا هللاقلوهل اوهينع هللا لص هللال وسر كانرذنا ىذلا با ذكلا

 وبفهاصعنف با فكسلا سيسملاا ذه سانلااهما لاف نم ؤم ادبعلا ىدانف نيتفش 0 كتةئشالاو كلب ضع "امه ىنعيطتل

 نمّؤملا دبعلا ىدانفنيتمش كنمش الوا ىعطتل هب فلحا ىذلاو لاجدلا هلل اعف رانلا ىف ويف هعاطا نموةنلا ىف

 زج ثسساا  نريحاضوا رايح

 تجب

 دسم

 ست عجب جبتت

 هن ليدح عضوف هلج ربدمفلاةرانلايفورذ هعاطا نموةنملا يفوبفهاصع نفث باذكلا مييسملا اذه سانلا اها لاف

 ب زها وملعت تسلا ملاذهتييحاذا متنأرا هثايلواللاجدقالاق كلّه لمفامف نيتةش هقشفهسنذ بحت ىلع

 أ ديعصلاوا هيمش ىدحا برضفلاق لسو هل اوهيلعمتلا لصدَتلا ين نايردخلا ديمسونا ىنثدك ةيطع لاق لباولاق

95 2 

 / ,ىن نمؤنالا نمؤلا دنعلل لاجدلا لاق هوعبناوهواجاو ممرغنا اونشهاو هوقدصه وال وا ما رايلفاءاق ىوتساف هددع

 وهفهعاطا نق باذكلا حيسأااذ هنا الا سانلايف ىدا 95 لف نم يش كف ىذا قالا المول هللا

 نمؤلاهللاّمفرانلا ىف كنيقلالوا كنح الوا ىنميطتل هب فاح ا ىذلاو لاجدلا لاف ةنجلا يف وبف هاصعنمورانلا يف

 هع سس

 ناو كنشال واد

 ان رظنالف 1 ىلا ادهيىلا نةلطن ال هللاو هياصصال نينمؤاا نمللجر ل وقيفلهّللا مهءمجيف ضرألا ”ىفنآو قر فتم

 ا كلتقنا ملدناناولو هينا كعدنالهللاو هباعصاهللاقف ىلو حالما لسوهل اوهيلعا لصاّلالوسرانرذناىذلاوها

 ةحايبص ىلا يح ىشع قاطناؤ هايزاالا ن.ء«ْوأأ لجرلا مه«يلعىلاف كنتف نا فاذئانكا و كليبسائيلخ هتمااذا

 أمن لإق كلذ لوقت كنااولاق باذكلالاجدلا ديرا ممل لاق ديرامو ِكناشاما ولاتق ه را دع لما

 أ تنل هف عد ا رايد. قلطنافيلا هولسرا لاق 4 روا هلتقتق اذكوارؤك لوقت نم انذخادقانا لاج دلاىلا اولسرأو

 ارا كورلا رذيأ ىذلا باذكلا لاجدلا تنالاق كناشام لاجدلا هات مس وهل اوهيلع للا لص نال وسر

 ىداؤفنيتعش كتم الاو كتم ا ايف ىنميطتل لاجدلاول لاق من لاق اذهل يش تنالاق ملسو هل اوهرع هللالص
 (,لاجدلا هللادف رانلايف وبفهعاطا نموةنملا_ينورفهاصعنف باذكلا حيسملا اذه سانلا اهالاقف نمؤاادبنلا
 ا لمفايفنيتقش ِهْيِشْف هيب ت#<# 00 هنادي دخ ميو هل ريدم لاق نيتةش كننةشال وا ىنمبطتل هب فلحا ىدلاو

 | هللا لص هللا ىن ناديعسو ا يىن'دخ لب او لاق مكر يلا نوملمت مه: دلا هتييحا نا مترا هلالو ال لاجدلا لاق كلذ

 مهرهلا اونتاو هوقدص هوانواءأر ايفا اق ىوتساف ودرع ديعصلاوا هيقش ىدحا برضف لاق لسوهل اوهيلع

 ٍسانلايف ىد نمت لبق نم ةريصبكيف دما نالا ايال لاق قف نمؤتالا نمؤملل لاجدلالاقو هوعداو هواجاو

 ىنعبطتل ه.فاحا ىذلاو ٍلاجدلا لاَ ةنْلا يفورف ماصعنمورانلا يفور هعاطا نيف باذكلا حيسلااذهزاالا
 ا تس يو 5 يسم 1 ل



 0 يملا نتتلا باتك 2 6003. - - (صيقنتا عمك ردتتلاا»

 ةروتسسس حئاوف ًأرقتلو هبجو ىف لفتيلف مكمخيتل نق ةنم وملك أ ارش رفاك هينيع نين تبوتكمهلاو اواو تح 1

 اهرب سفن ىلع طاسالو كلذ ودع الهناو 2 اهلتقيف مدآ ىب نمسغ لعطاس هناآو 00 ا

 5 هيلغز كك هللا «ثغتسيلو ةينبع ضمغبلف ةراش ل قرا دم اقارأبو ةنج هعمز أ هتنتف نمذاوأ

 هن وقدصيو هيزونمْؤف ىلا ىلعرعذا هتنتف نمذاو مالسلا هيلع ميه اربا ىلعامالسو ادرب رانل راثلا تناك امالسوأ

 تناكام ظعا | مو نم مث .شاممهلع حو رثتوأ مون ند ضرالا م بصخ و مهصون نرم مولع ءامسلا رطمتق موعديف

 1 حراس ممل 0 هوذكيو هنن نورفكيف ىل 1 لعرءواعو رض هزداورصاوخ هدماو ا َو

 لجل يصيب رمش تلاك هم اا ا مايالاك موو ا و لو ا مويف لوعب راهمابا ناو حرس:

 | مفذور كي لا رادقلامانالا كانى شا لوس 0 اللاا ماب ماست زا ليف ىلا ةئيدملا باب دنع

 #2 ةقايسلا هدم هأح رخو لسم 1 رس لع حبت ثردحاذه# لاو ااا مايالا ف نورد : منولصت#

 واعمونا 6 ني ع 1 ل ا احا ىوغنلا قاحسا ن هللادبعدم و ا 3 ا ريخأ ١

 امس حل 0 ا سمح جيب

2 

 هللا لص هللا لو -رممس هنأ هنغ هللا ىحر ىزردلنا ديعسىلا نعيىوعلا ةيطع نع ا نمحرلادب نب نان

 هاديعب 1 دبع دهاعا و ماعطلا لكا ل همو هناولا جدلاهتما را دق ىلك 5 :لسوفلا اوهيلعا

 قئّرشتلاة ع ناوآلا ل طاح تْدَجَف ةعا 6 أك دو جمل لل ملا ةنيعزا الا ىليق هتمالا َى 1

1 

 هلم ني ناونالا ناحد تاذ ءاربغ ةنطلاو ةارشح ةضوار زانلاةزانلا لدم هللا دمت هلم كركر أ

 ريغاهلكىرقلالخ ذو لاجدلا با ١لوا !ماخدامَْماَجرخ 'ذافاّرلها ارذناةنارقالخداإكى رقلا لها نارذت نيل

 نعتسلاو )

 ةروس حلا وف 1 رهبلو ةهج وق لفتيلف مكنم هيل ن آنت نمؤم 1 ره ركاك هينيع نإ تاوتكش ةناوا ووك نوح مكب د

 نكن اوامر نسق لع ل طا الو ك و كلدودمتالهءاواهنح : مئاهلتقيفم د ى نم سفن لع طا هناو كيلا

 لاوامالسو ادرب هيلع ن نكن هللات تغتسيلو ةيئعضمغيلف 0 رشا َُق را ا نر نا ةئئتعأا

 حور واهم وي نمضرآلا م تبصختو مهم نم مهيلعع ءاهسلا راعمتف مه وعدبق هموم وف يلا لعرت نا ةتتنتقن م

 هون دكبو هند و رف كف يل اىلع رءوأعو رضوردا ور صا و «دنما و هئمسأ و تناك و مهتبضات مهيلع

 مايالاك موو 3 م ةنسك موف نوعبزا همنا ناو حرس حراس ممل بصل ف مهي

 لصن تكاؤلاو خلا باببلا غلب ق' ىلبق ىسمبق مب دما باب دنع لج رلا حبصت, ب نأ ردلاو هم اان

 *« (م)لا "وطلا مايالاف ن 3 راض: مارق وردا را صقلا مان. الا كلى هللا لوسر أت ا

 لو لسوهلا او هلع هللا لص هللا لوسر عمسةنأ قردخا كس يأ نع ةبطع نءسأرق نء## ىوعتنلا كان 1

 هئيعزا الا لبقدتم ال يمد ملاديع دهأع ىتأ ومامطلا لك ادقاذه هموت هاو اج دآ' ةتم ارذن ادقى لكنا الآ ١

 ةّنطا لكمةعم ىرد دس 6 ىرسيلاو طئاح سدح قةعا 9 3 كغ داو ةّظح احق دحلا ة 9 للا |

1 
4 
3 

 ندور

 اًردداةَنرقلخ ءا ّ لكى رمل لهانار هم نيلج رهط نيب ناو الان ذاخد تاّدءا ريغ ةناوءارضخ ةضور رانلاغران زا

 يروم كلون هللا سلا 0 ل اا لح ذيولاج دلآ باكا لوااهلخد !هتماجر خت اًداق اهلغنا |
- 

0 

 35 4 0 راوخ ضعإ
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 (2ج) 6 ماللاو قاتلا باتكو ١ عمم ) ١١ ١ عسيفلا عم كرادتعلا )ل
 اذلاق ادبا اهاريف لاجدلا ةنتفربمل نورئامىري تح لجر مكيفام تلف لاق تلف فيكىردن لههناب كندشنلاق |
 رادلاةوب متأرا ةفيعض ةلك لاق لاق منلاق هبجو ىلع ثيدحلا ظفحهلال تاقلاق هبجو عزانب ةفذح تير

 دم باد اي هللا ناحبس لاقه ريغ ىحانيفام ةميلرنمىنا رغا انيفو لاق سساذلا ثمع ةماع ةنتف ثناك اهماف شما |

 ةعرطا ماو تجرخ ِدْملو لاق نيم نوقسافلا م كاوا لاق اننوِم وبقت واطعاثل تروق ندقلا ناقأ

 ٠ | لاقهريغىحانيفامةعمرنمىنارعاانيفوةمارصحلان ا الا اهعتي امو مذ نم ةمجحس اف قاربعمل هنآ تملع دقلو

 مق تناك ثابقا:اذأ 7 لاف سافلا نود ةمارصحلا نا لسو هلءاوةيلع هللا للص دم بامحا [ي هللا نات
 نارمعب اجتحا دقف نيخيشلا طرش لت ذانسالا ميد ثيدع اذه# ةلاوق لجر ةمارصلعا نبا ناو لئاقلاو

 هاج ركل مو لصم نبا

 ىئرلا سهون: نرخ رلاهبق ندا اناوااش نا رهمنب ليمهسا ندم يدمج نسطاوا # انريخا و

 نمىرضحلا ورم ثي(دح نغ ء قانسلا ورضا 2 نع ىلاس سانرحلا ءاطغ نع د ربنب سنو ىزيخنا ىمعانن ْ

 هثيطخ رثكا ناكفاموبرلسوهل ار اوهبلع هللا لص هللا وسر انبطخ لاق هنع 0 ةماما ىلإ نك صنم“ لهنا

 كاحدلاةتما ر كخألا| ا ثعبل ىلا ع ' هللا نادشمو ان !لاق |مف ناكف هتبطخ نم م غرف ىاخ هنع اندحت : لاعدلار كذ

 ناو مسلك عيبجحاناف ربط نيباناو عر ناق ةلاعالركيف مراغ رهو م نا: مث و ءابسالارخا ناو

 ماشلاو قارعلاوب ةلخ.نرم ججرخ هنا اسم لكلع ىثفيلخ هللاو هسفنيبجح ىرصا لش ى دعب مكيف جر |

 اور ميكو ومكبر ا ك كوذي ىتح ش بم ىدغب ىنالو نانا لوقبف ًادييهناف اوتبئاف للاداعإب الامثث ثاعو اني ثاءف

 مكر
 لجر مكيفأم د ُ تلق لاف 3 لل ف“ قرد زع قاما ديل لاف ذم دواونمعوو ةفيذس تيأرماف نيبكشل نيم
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 ةبحو ىلع ثء دعا ظفح هب "ال تلقى اقده>و عزان ة ف ةفب دنع ثربازاباذ د ادبا اها ريفلاجدلا ةنتفر نو رامىرب تح

 ىحانيفامةممر نمىنارعا انيفو لاق سانلا ثمع ةماعةنتف تناك اهناف سما رادلاموبمعتأرا ةفيمص ةلكلاة مث من لاق
 لاقي رم نوةمياغلا# كائلوا ل اهانمعم وبقت داثخاعل نوقعس ندلانافدمجش ىراوضا أي هللا ناعيبس ل امُف ةريغ

 ىنارعاانيفوةما رصحلا نااألا اهنع ثيهن امو مد نهةمحخ اهبف كاره ةنا ثيملع دقلو ةغرملاءوب ثجحرش دفلو

 ةمارصحلا ناو لث املا و ماقلل تناك تلبق ! اذا اهنا لاقف سانلا تن و د ةمارصلما نإ هللا ناحبس لاف

 « (مخ) ةلاوقلجر
 ةنادخ نع قانيس او رمت ىلا نب بخت نع قاس ا ركنا ءاطع نغ لبر نإ ساو با ىهحانث# ىهو نبا ىخا نبا ف

 هتبطخ رثك | ناكف اموي لسومل اوهيلع هّلالَسََسا لوس رانبطخ لاق لهابلا ةماماىنا نعىصملا ىرضاطللاو رح
 كاجدلا هئما رذخالا ايم ثمبمل هللا نا ذشمو انا لاقايف ضراكك هتبطخ نم رف ىتحهنع انئدقم لاجدلا زر كذ
 ناو سم لك عيبجع انف كربظ !نيياناو جرخمناف ةلاال مكيف م اهوهو عمالارخآ :| متت اوءايبن الا رخ ١ ىلاو

 ثامفىفا رمثاو ماشلا نول ةلَخ نم جرزخخمنا ملسم لك ل ىتفياخ هللاو نحل عيبا معا لكشف ى دعب مكيف جرح

 (اورأ مل مكناو م مكبر انا كوع ىث مسيىدعب 5 39 نب اما: نوف 23 ةناف اتيت هللا: هابعأب الاهش ثاعو.انيع

 مكر ديل



 («ج) 2« ماللاو نتفلاباتك١ ١ 60 ( صيخلتلا عم ك ردتسلا )
 مكيلع ل زنننا لبق اهنم اوجرخلا نا ةرصبلا لهاىلا نولسر مث سرف سأر ةلجد لخن نم ةلخن لكب نودقعي من
 قحليو كك نو رخنا قحليو ةن.دملاب نو رخا ق حليو سدقملا تيب قحال ق حاف ةرسوبلا نم ةرصبلا لها جرخبف
 مكيلعلزنن نا لبقامنم اوجرخا نأ ةفوكحلا لهاا يولسريمثةنس ةرصبلاب نولزيفلاق باىمعالاب نورخا

 ىقيبالف با ىعالاب نورخاو ةكعنورخاو ةن.دملاق حالو سدقملا تيب ق>الق حا فاهم ةفوكلا لها جرخبف
 نمانيشف انثدح ىذلا اءاسدقو هنعانف رصناف لاق !ؤامشام هد يف نوبكحي اريساوا اليتقالا نيلصملا نم دخا

 نمىردن الانف انتتمطف ايتبدخ دقو رمنب هللادبع ايلابتف ىبضلا ثراها نيرصتنملا فرصنامث ديمي يف هدنع
 رصتتملا لاق ة راما كلذ يد. نيب من كلعميمتال و رمتن. هللادبعلاةف 0 اه ايدج ايم كردي

 نابصلا ةراشإ يدار اذالنام ١) ةراما ىهلاق ةمالعلاكلتامو لاق ةمالعلاةرامالالاقةرامإلا امو ثيرالان |

 لاق هيلامجرم ةولغ نم | حرق نشا صتخلا هع ٍفربصت اف لا ة ءاحيق كليدحأ ىدلا نارلعا ٍض طرإلا تيرطدق

 مجرامف يل نييبيتح يهتناال هللاو لاف لس وهل أوهيلع هللا لص هللا ل وبر باها نم خييشلا اذهىذوت مالعهلانلتف

 . *«هاح رخو و لص 1 لع د انسالا حبب ص عر د اذه # هنس هيلا

 دهس ىهزا ان ىسولا هللا ديبعنب دجااش دادنيب نا اطقلا دايز ن هللادب ءنبدمج ن 0 ونا # انوع 00

 ميال هف دحسملااذهىف وب ةفذح دنعاتك لاق بهو كرا ديزنع طا هللا لمن نا رم نع ن نوع هنلاديع اني

 حيبسلاةنتف رج نورام ى رب تح لجر مكيفام ةملظملا اهدعب قتلا« خضرلاب يب رب اهدمب ىتلام ٍفسعلاب يمرتنتفلا

 لس وهل اوهيلع هللا للص دمج بادحا|ي هللا تراحبسلاّمف هريغىجانيفام ةعبر نم يلا رمعا ايف واق ابا اه اريف

 ةعدواهم عدو ةفيذح تم ًارإناف نيبكللا نيام ديعب ديلا رشم ةمجلا ضب عابنل يدودقو حيسملاب فدك

 سرف سر ةلخيذ لن نم ةلخت لكك نودقعي م لاق 0 1 ميرا انلق ة ردا نم ةلدالا 6 ولاَ 5 ةلبالا اولي

 سدا تق حإل يجلفاهنم ةرصبلا لها ج رخبف مكيلع لزنن نا لبقاهنم اوجرج انا ةرصبلا لها ىلا نوإ د م

 ا ةنسةرصبلا نولزيفلاق با سعاللاب نورخا | قجليرو ذك « نورخا >1 ىحايو ةنملاب ين نو ع قجايو

 سبقملا تيب تحال قحابفاهمم ف وكيلا لها جرخيف مكيلع لزت نا ليقاهنم اوجرخلا نا ةف وكيلا لهاولا

 همدف ن زومكملا ريهجاوا اليتقالا مجانيلصلا نم قسإلف با سعالاب نو رخأو ةكع ن زورخاو ةندملاب قحالو

 هللا ديعإب لاف يبضلارصتنما فررصن امديعب ريغ هدنع نمانيش *+ْم انءدح ىذلا انءاس دقوهنع انف رصناؤلاق اًؤامام

 كلْمع مدعتال هللاديعلاةفةمالع كلذ ىدب نيل له انثيطانم كر دب نوىئردم الاناف انتنمطف انت دح دقو ر متنا

 رصتتنملا هنع ىف ر صن افءاج دقت كيدحا ىذلانا ملعا ضرالا توبطد# ناييصلا ةراما ب تيارا دافنارسنفلا ةراما من
 0 ) م) هنيب هيلا مجرامف لن ريب ىتح يمتاال هللاولا ةفخيشلا اذهىذوت مالعانامفهيلا مج جرم ٍةولغ نواب رقىشف

 فيسعلاب مرت نقفثا ميكا لاف ةف ةفذح دنعانبك لاق بهو نب دب ز نم طايملا مليبص نينا رمنع 4 نوعنبا ف
 نفور ةاربااها ريذ 0000000000 قجلج رمكيت امةملظلا اهدمإ ىذلامخضرلابىرباهدمب ىذلا مل

 هاب ديلا يفرم ةهب أ ضير مئصو دقو حيبسلل فيكد فادتا اي هللا ناس س لاف ةعيبر نم ىلا رعإ
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 ” (4ج) «ماللوىفاباتكك .. < (صيخلتلا عم كر دتسلا )
 ف لو فاح هانا رايق لام اهلا در مكئدحا ال هللاَولاَدف لاق هنع كلل اح عدلا طع

 رخسلا ىلا غلب ايف لاقذو 7 زوذكتونو مذكت ركنا قا رملا لهي كلكم كن الاةلاققار نا
 ١١ سانلايفاشف دمل هللاوف بذكلا كلوق اما كلثم نم رخسنا هللاذاعم انلتف لاق اديدشادجو كلذ نماندجو

 | كلرقاماوهب.بذكن داكتاذاذ هبقدحا رمد اال ا برذكلا اماوانيفو بذكلا

 نيلوالا نب رجابملا نمكملا م مس ىف نيماسملا ديس م وبلاك نا هللاوفئيمل ألا ا حسا

 (كناو كنمهدلاو را ىشرق ضر ءالايف نكي ل هناولسمتلا اوهيلعَّنا صدم لعن ارقلا ت ًارقشكللا انغلب دقلو
 (دحااف رد لصللالوسردسب املك ب تكلا تأر قدقل متءاكبلا كينيعدسفافانيعسانلا نسحا تنك

 ىغتبررخآ رصمىلا لخدن ى ح هرصم ىلها أقف نعب غرك لحر هبرعلا نم قول“ :أم وأي شا ىف الع كننم ل انها

 | نو.دكتالو ىنوبذكتالا ومىنوطعت ىت> مك دحمانااملا مف كلل هللا رفغ ان كت 3 ريغ ب رعلا نمل احر دعما

 ا الو نو ذكمأل ا ةفسا ومو هللا دبع سلاف قيثاوم ن 0 0 انيلع دخ !تكعف لاق ن كلر ,جسل , و ىلع

 | لاف مل انادف ليك هدام مكيلع ىلاعت 0 لاقفلاق اذا ائيلع هلاناقف لاق م دحاامل نو رخسالو يلع 0

 | نيمإلا تنمستسادقلو ما رحلا رهشلاو ما رحلا مويلاوما رح ادإبلا 0 ر واما كاذدنع لاق ممملعدهش امهللا

 1 ميههوجولأ ّك نيعالا اخص ف والا سنخ ىرك ركن ءاروطنق ون ني و لاق تدبت>ا دق م 100 ه سلا

 ا نولعتنيو ممللا كرفوموق افينغاقايسناتسحسو لاما رح ند مكن وقومس اللا هلا باتك ىف ةقراطملا ناو لا

 | لاق خسارف علراانلق ةرصبلا نم ةليالا كولاق م ةليالا اولزمب ىتح مهطاسوا ىلع فويبسلا نوزجتحم ورعشلا

 م .

 !نورجسو نوذكتو نوذكت قا رملا ىلهاأب مك ركل فا لاق قا رعلانم ل

 | اشف دقف بنك اكلت فاما ركام لم سلا هنا دان اك اديدش ا دج 000 خسلاى لا مابايف
 ١ | ببكي داكن | ذاف هب قثي دخا نمدن ممسن مل ثيدحلا عمستل ان اهلاوف ب تن دكتلا اماو انفو بذكلا نءانلا ف

 أ انئلبدقلو يلو الان رجارملا نم كلنا ن نحن امف نيملسملاديسأم ويلاكنآهننل وف نيملسملا ن مكلاثع رخسل الأناو هل

 | كنس دلو راشد ا : ناو كسو لاو هلع تا سدس مم ىلع نارقلا تأرق كا
 ا

 هل او هيلع هللا لص هلال وسرد اهلك تكلا ا دل من ءاكبلا كينيعدسفاف ا أئيعس أما ١ نشدحا ت :؟كناو

 | يت> هرصم لها ءاممف مف نع بغر ناكل جر برعلا هرم 0-1 انسغا ىف الع كنم لضفادحا اف لسو

 م كنااق وم ىلوطمت ىت> مك.دجعابااملاتف كل هللا رف انثدخ كر لجر ر دنعإملا ىنتم د وسلا لذد

 ظ هنا وموهللا دهع مكيطعلاّف يقثا ود نم تقام انيلع دَح انلقق لورخش : الو يل نوذكت الويودكحنال

 | 0 ابنه بر واما لقمدبشا مهللا لاَمف من الف ليكوو ليفكمي مكيلع هللانافلاق كلذانيلع انلقف كلذ

 [ نيءاروطنقونب نكشويل لاق تدهجا دق من 0 لال 1 تنيستما دقلو مار اريشلاو مارحلا رلبلاو

 يبرم مكن وق ويس ا لزمملا هللا با 1 ناولل ميهوجو "نك نيعالا رامص فنالا سن +موق ىرك 3

 يىتح مهطابسوا لت فويسلا 0 4 د 0 تاوفو موق افينع اقا.س ناتس سو ناسارخ

 اول
 وجع
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 (*ج) ( حالللو ناقا باتك ) ل كف ( سيلتا غم ك ردتلا ال
 عدت

 ةنالكمما ىف ريخا لو هل اوهيلع هللا لص يلخ نا اما يلع لاقف هيلا سانلا عمتتجا عت ىمانلارعاذلوهيق فاح

 ىلع جدفملا ثيدح هللا همر سم جرخادق# فمض هيف ثلاثلاو ريثك عجهلىئثلاوفربكا اذه نجلا نم ةوخا |
 0 دأ انسالا حب وهوةقأ, سلا هداهم هاجرخمملو و حيحصلا دنسلاف راصتخالا ليبسا

 اني ثاولا ديعن. دمصلادبعانتدح ةالق وا ان (الاق )ىزورملادمنب رو ردا نامع ندمحا 4 انربخاو ٠

 ةرما ىف ة م عيح هنأ هندح ىزنملا ةعيرئ ناياسنا ىملسألاة دي رن هللا دييعانن لعملانا وك دن نيسحاتىن ا"

 ىلامجرال ةنلاواولاقميكسنا وضفالف لاق ةرصبلا لها ءارقنم ةءاصعيف ىبضلا ثراملا نب رضتتملا هعمو ةن واعم ٍ

 اناكاهب ثدحن فرظتس ثيدحانب دحنايضرم لسوملااو اوهيلع هللا لصدمج تاع نم دابجر ول ضل أ

 هيلا ايدمعف 3كم لفساب لزان امهنع هللا ىضر صاعلان يو رمتنن هللادبعُا انثدح تح لاَسبْلَر خلاق مهلاانمجراذا

 نءهللا ديعلاولاق لّمثلا اذه نملانلقف ةلماز انثامو ةلحار ةلام اهص ةلحار ةنام ثالث نولحرب ميظع ل قثم نحنا ذاق ٠

 اولاتف لاق قارعلا لها نمانلتف متنا نم اولاةفلاق امضا ون سانلادشا نم هنا ثدحتانكو هلاذهلكا انلتفئ رمت |

 سانلا ن مهيلع لت نملفةلما زاتاملا اماوارملعمبلمحمهنا وخالف ةلحار ةثاما هذهاما قارعلا لهاإب قخ مكنم ببعلا
 ريصقوه ! ذافاسلاج ةبعكسلا ريد ىف هاندجو ىتح هبلطتانقلطتافلاقءا ركنا دجسملا يف هنا اولاق هيلعانولداناقف لاقت

 ا راوحإ رم لحجر كبا هللا ديعابالمف هلامث ىف هيلعن قلعدق ضيف هيلعس <" ةمامجو نب درب نإ مط لسا

 نحن نم لاس هلانلتف لاق قمت 0 هن ىلاعت هللا انعم اثيدح اني دقت سو هللاو هيلع هللا لص

 امد ءاحففا ا 1 كيا ا دد وانلق قم نيد رق نال كان ددعال انملامق لاقل هللأ' رفقا دعت

 هيلع هللا لص لي آ> لازما يلع ل امه هيلا ساذلا وع ديو هللا ديبعي ناكؤ ةفوكلا للصم يف هللا يعتلا ةنايا 9

 لب 8 رخا# فعرض هيف كم املا ورب ثك مج هل اكلاو غربكا اده «و وحنا هي الث“ مهما يتربخا سولو

 ردع لاا

 رصتتنم هم موب وأعمة سعا يف جح هنأ ا ىزتعلا ة عب رن ناماسنأ لينا . ملا نيسحان 2 ثراولا دنع قت

 ايضصالجر ىتلن ىتح ةرصب لاى مجري تاويل :ييساطأ سنا رشا اروسا ضر ضلاثراطا نأ ا

 صاعلا نبورمجن هللا ديعلأ اند ىح لاس لزق : اتمحراألا هب ثدحن فرظنتسإ ث ردا ل 0 هياغصلا نم“

 نال لمار :ئامو 0 ةثانم هايم 0-5 د ثالث نواحتر 6 | نا ذاؤهبلا 1 لفل :

 1 زاتتاملا انماو أه اع مهلمحت هناا اودهالق ةلعار# املأ هديه انما قا رعلأل اهلا ىح 9 0 1 مف قا ارت

 1 2 هد هيلطت 0-1 رثبادجتملا ف 2 اولاقف هيلع انولداتلمق س انا 0

 نال ناديت 0 ل

 3-12 مكلا انددو انت مما نعد ورب يانا - ركاد عمان اا لل كلل هسا رم ان“ 2 ا انلمق متنا
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 (4ج) معللاونانلاباتك) 2 عه) ٠> (سيفاتا هم كردتسلا)
 انولواني اولهم انسرتب انيقتاو مهيكو ىلع اونخج ىودديب نيذلا عاون وكي ىتح .لاشقب موءديتال ةنعدتلا ىشر يلع
 ايف فوسلااوعضي نإ اومهىح نزلا الوات مث حامرلا انل او ذنساف انم اود مها مث مامسلاو باشنلاب

 ١ وج رخضنا هللا كرك ذا لام ءاشن ام اولاعف امالثئدانفناع وص ن ةعضعص هلل اهب سيقلا دبع نم لجن رمببلا جب رذأ

 مث اننا رايق ةيمرلا نم مهسلا قوس نيدلا نم وقعنا لاك ركذاو ضرالا لها ىلعة بسم فتروكت ضراب
 نمانعجبط ىتخر ان نم قاوفالا ناك اهتىلاعت هللا ةكرن ىلع اوضيما هنع هللا ىضر يلعلاق.فويسلا انبف اومضودق

 وحالات نا قرب ا سوأملاو اوهيلعهللا لص ىلإ لخ نا لاهذدنع هللا ىّضر يلع هاون بيزهئومشل موانع

 لاعفهدجتإلاا انلف هائساف ياكل ةوسعلاف هويملاف عون رب تاذ نم : 0 هاةلبق هيد ةملحخ ىلعديلا جدخ

 :لوتق لازاف منط تفاك ىتلا كيلا رخأ ىلا هسفنن ىلع ءاج ده ست انلزاش تنذكألو قياثك ام هللا رف ةرونسفلا

 قعر دحا مكين انال هللا وربك ا هللا يلَعلاعف اذوهاهلاتف ةفوكسلال ها نم لجر ءاجىتحاذ اوبلقااذ اوبلقا
 0 هلا وو لو ءافنقزدمال ولون سيزر يقيل وتكلم ذه كلما ذه نولوق سانلا لم كلم هون

 لبا هوما ىتلا وج اهزبلك ل عضاو نالف ىءنم خيم انالفل ةزهمض ورا كن كاذج نمانلا خا نالت
 ةاشوا كتبا هناك الأ 0 تاقف تزرفدق ةربلاناذ رظن |مالغايل اقف ىلاذاذق ةربلا ت رشذار داو داواهم 7

 لصميف هللادبها تن هج لاقاخ شاع ك كلب ءاجامو لاق ةماعلا ل زها نم لعر لاف لَجرْلا نملاتفانيلغا ده رئثاذا

 تللافا ريع كلا قأش دف قامتس اناا رصال لاق كييلالا هن قلطت ا ىتح هللا الا ميارانلام ةديب ذخاف ةف 0

 ناكف ةفوكسلا ]د ىف هللا دبعيل ةماهلا نم ءاجنب 1 م تءانش ثهش لج راذنهلا# كلذاف ةريغفأ هبلايلا هللاو

 هلل دبع 1

 ناودنس ةاماوأ 08 ا باغتلابا 3 8 راس انيقثاو ا 2 يوي نزلا 0 ىح

 مهسلا قوص ندلانم [وق ثادق 0 0 لغ ةيسم د م 55 ا

 نما مغص ىتحراو :نَد ىاوفألا ناكاف داك لعاوضمما يلعلاف ف ويسأاانيق' | وعضو دقق ذب :باراق ةيصرلا نم

 جدخ لحجر ءال ؤهدتا هنا ف ريخلا ربحا اسوم 5 ةيلف هللا لص ليلخ لا لأ هذ لعهللا دم ترسق نمت هو انعحص

 ةودكلا كاف اقف هدجئشلابا انلمق ةأ اقم 8 ده لبا لفرف هولا ةودملاف م قد نزناك كبار 2 هيا ةملد لغديلا

 هاج ىتع اذ !وبلقا اذ اوبقالوق ةكزعملا رخخأ ىلا هسفنن يلع ءاج' ىح هسمنات اتلزام تونكألو تن دكامهللاوف

 سانلا لش تكلس ةوأ ند كرب دعا ب اال هللاوربكا هللا يلع 2 مو 3 وهأ ه انهن لاثف ةفوكلا لأ لها :ندلحر

 6 اك نك انين نعانلا ملعا انالاعق لخرءاطىردنال نولوتف ن«نبا يلع لوقو كلمادع كلماده نول وقت

 ةرقما ناف رظنامالغ اب لاَمف ىنأ دانف ةرهملات رش فار داو امم لبقا ةله- قلاوج اهرهظ ىلع مضاو نالفلةربم

 ةماهلا لهاّنم لجْر لاف لجرلا ند لاق اذه يلع فرش اذا ةاشوا با رغ هنأكالاخ ىرال ىلا تاتفترفندق
 كسلا هن قلطنا ىئ يحلل اللا مذا زاذلام هدي هخاف ةفوكلا لضم ةلادبعات ءحلاقاح انشأ اثعش كلر ءاجام ولاق

 ءاع نر اف خام رح حش 1 اذهلاف كاذاؤ هب ءلاةريكفل نلاو يلا ت ثااقازيخ كليلاقاسدق هللا نا بالمال لاف

 ند 6١
- 



 للا سلا سس ٠

 (مج). ٠ « محاللاوزانلا باتكُو 22+: 20000 0... ١ « صيغلتلا عم كر متيلا ١
 2 مسلك أ أرق :رفاك هينيغ نوب بوتكم هناف.الا ىعازمللا ىرط# نب يزملادبعنيعا ال رد

 همايا رئاسو ةماكموو ةاحإن مون و ةنسلاك مون امو نوغتزا لاق ضرالا ىف ةهثكم اذ هلال وسراب ليف

 حب ثدج اذه + اورد ل بلا# ٍردقوا مو ةالصض ديمو » ةالصلاب منصن فيك هللا لوسراي اولاق مماي اياك

 *  اجرخم لو دانسالا

 ناسخ. ن ماه انا ديمسنب ىبحم اناا يئادج لبنخب ندحا ن.ةللادبع انث ييطقلا رثمج نيدجا انربخا
 هدلِعهَنلا لص هللا ل وسر لاق لاقهنع هللا ى ذر يعا زملا نيصح ْن ٍنارمع نع ءاههدلاىلا نعل اله نديم ينادح

 نم ىربامم هعبت لازباف نمؤمهنا بيسجيف هناي لجرلا ناف هن ًائيلف لاجدلا جور كلم عمس نم سس داو

 ناين نب ماشه اذه ورك ادجا معاالو هاجر 2و و ميسم ِط ريش ىلع جانسإلا عم ثردِح اذه«تابشبلا

 نوراهن دز , اندوعيبم نديمسان يب وبجلا جان دمع س ايعلاونا (هانربةادّمف) ديمسنب ىبح ديف مدانسايف

 عميس نم لسو 41 او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاَ لاَ نيصج نب ٍنارمي نءلاله نيج نع ناين ماشهأبلا

 *«تاهشبلا ند هب ثمل ا1قداص هنأ ب بسحيف هعشف هاب لجِرلانإ انام لاف هنعأنيلف ٍلاحدلاب

 ورع ٍفريصلا ناد نب دمت ن ركب دجاواو ب ادن يوما يبجي ن نامعن ٍدجحا نيا وا 4 انريخا 2

 ندايع؛ طولاايا ناطاصن دي زئانس يلا ىنادجٍديمسز ثراول اادبغن نوصي ىئاقرلا ةيالقؤولا# . (الاق)

 ان ايلف هنعدللا ير با !اطيفا نب لع نينم وما ريم| عم كتابا ..دمأع ا قنا دج نس

 0 ميسا م كلو+إل لاق لعل كلذ ا 7-0-0 انم دش ءارورح نمثالث وا نينايل ٍةريسم

 لاو 0 نا 08 0 لاَقِف 0 كلذ 1 ِدِف دش برم لثم دش دفلا نم ِن اك ايلف انإ زف
 دف

 قفيلخ لاو و هدف جيحا ؟ لو نما لكف :كيعسام و ِج جر ناو ٠ يا مكيفلا و جرطذا لا لاتفلاج بلاركؤ

 هأ رغر فاك هينيع نيب ب وبكم هناوالا يع ازيلئا نطق نب ىزملا دبِعْنيع هنأ :أاك نيعلا سويطم4اوالا ملم لكل

 |وتبث !تلادايع ايالامشثاعو انيع ثامف .قارجلاو ماشلا ٍنب نم جري 5 مَآ رقيلف مكنمهيقل نفلسملك

 لثماه راسو ةبنجاك م مدد رهغلاكموبوةنس اكمو امونومبرا لاق ٍضرالايف هنكماف يا لوسرإ ليمفاال

 9 حي اور ديت ل بلاقردتو ا مو ةالصدِئمو ةالصلاب عنصأ بفيكف هلا لوسراي اولاعف ميكمإب مايا

 للا لم هلل الو سر لاقنيصج نب نا رمع نع ءاه لالا نع لاله نديج ينادج ناين # ما ماثه 2

 هعبتب لا 1 نمؤمولا بح هناي لجرلا ناؤهنو انيق لاح دلا جورخم مكنم عهس كرم مل سودلآو اوهيلع

 * تاهبشلا نم م ىرب امب

 ايف يلعم ةفوكلا ىلا ندماع ريس يفانك لاق ببن ندابع 'ىضولا وا ىنثدج اص ندي زانت« ثرا ولادبع 9

 انإنبفنومج ريس ميما ذ ما بك كوم اللا ايف لما كلؤان 5 ٍدِف سايانمدش ءارو رج نمثالثو ا نيتي ةريسمانخأب

 لبق مودم ال لقد و ريمسلا معا نافذ فدعا مكتوم اللا اللا ف ل كلذإب ركدف ات تل دشدنلا نم يلد

 ذل سلا كاف وتلجأ هستان فل ستةصمل اهنا هللا كلا يسب ات نم" ب6 الا نا نيرا ان كزبال 00 ا

0 اب الاهش ثاءوا نيع ثاءف يفارعلا و مياشلا نيب. نم نيس ال
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 © لاح دلل ةصاخلا 0 :

 ( اعارذ نوعبرا ا اجدلا رام ىن 5 نيل 0

 ج١ / ( ميال و وتلا باتك) ع را سرعناو ةردتلا»

 : مز ولاجدلا لتقبق رص نب. ىيبيع ميعمرغمون وحبصيق اوجيصااًذاهواتاق ناَنور عبق دف كيل حيتش و!هلابا وتحت ى تح

 ١ متن وع اوهتامالعش الث هفولاةهلتقاف ىدنعى دوب ذه نمّؤماب لل ظردلاو ارجااو رحيشل انا ىتح هبا

 ا . نجر لع نسج رووفرامخا الااطلا نمهلرخسنالو بتاكو يا نمؤنملك و دولا
 ١ يا اَنتفلاق مظل للا مطق انك نيفيلاق ةحيرسابا ابوهاما :اقف لاق كيلع و ولع فوخا لاج دلا 5-0

 اءاناام تاقف لاق فخ ينغلك لاق ريخامقساثلا يلانلتفلاق ة مضوم بكا رزكو عقطم ب طخ لكلا ةريثابف ازلا

 |.« .ه اجرخم ملود انسالا بص ثي دح اذه# باحيف عرضالو بك ريف ربظالنوبللا ناك نكف لاق يمابالو يننلاب

 .نبصفحانن ( الق ) ماصعن دمجوىملسلا ذاعم نرب دجحااس ىر اجزلا هللادبعز دمج دمج انثدح

 .لاق لاقرسوهل ا اوهيلع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ىذر رباح نع ريب نلا ف أنع نامهطنب ميه أرنا للا

 ا .مويلاور .مثلاك مويلاو ةنسااكاهممويلا امجيسل امو لوعلرا هلورعلا نمرايداو نيدلا نم هفخ يف للعلا جرب

 [مكبرناو مكيزانا لوقف سانلاى اب اعارؤ نوم راهينذا نينام ض رعهبكريرارح لو ركم ابا لثم مانا رباشم م ةمجج 3

 مشا ممر حةكمو ةنيدملا الا لهنمو ءام لككر ب تناك ريغو بناك نم و ملكمأر ير ف كهينيعنيي بوتكسر وعاب سيل

 م اجرخإو دامس اللا 2 هن ثإ بح اده *اممما وب 4 الملا تماقو هيلع

 : 3 3 واعم ىناربخا ههو ن هللا دبع ابى الوملا قراسنب رص نير 3 بوعم.ن دمت سابعلاو ا 03 9 ات ُِظ :

 لاف لاجبللا رك رك ذلسو هل او هيلع هلا لص هلالوسرذا هدجنعهيبا نءريشن ريبج نإ نحرلا دبع نع ٍعاص

 [هباوآلا ملسم لك لعىئتفيلخ هللاو هسشن خجبجح *ىرما لكف مكيف تسل و جرخنا وهجرحح اناف جفال وب جرخم نا

 س ومطم

 اذاهولت اذ اذورع ًايفمكل حتفوا هللأب اومجان ىح هدانا ناهبغ اطلااده نورظتنت ام موملع ىدلا يم لوقف

 نع« ابلوق رجحلا وردملا ورجشلا ناد هباحصأ مزرمو لاجدلا لتقيف< ص نب ىسيع مهعمو ن وحبصيفا وحبصا

 1 9 رفاك هينبع نيل بوتكمو روع سيل مكبر وروع اوه تام الع ثال هيفولاق هلت قافىدنع: ىدوماده

 مباع ف رخا لإ اجيبلاريغل انالاق مسجر ىلع سجر وهف راجلاالا اياطملا نم هل رخسالو تناك و يما قم 6

 تاكو ترطخ لك لاق رشا مف سانلا يف اذاق را ليللا عطقام از نتف لاق هج رساباان وهام الف ىلعو

 ري العلا نا نكح لاف يلابالو يننلابابا ام ت تلقوا يي لك لاقريخ اهفسانلا ياا انلَمُف لاق ميضوم ]

 ئ ؟(«جلابطي عيضبلو بارذ
 لاجدلاج رخض لاق لسوهل اوهياعللا لص يبنلا نعراج نع ريب زلا ىلا نع نامهط ن ميها نا ّلادبعن. « صفح )ف

 "ناس 5 ع اك مويلاو رهشلاك مويلاو ةنسلاك ان مويلا اهديسامو نوه.زاهلو ملعلا نم رابهاو ن.دلا نم ةفخ يف

 عب وتكمر وعاب سيل بر ذا وكب. رانا لوقف سانلا يق اياعار ذنوعب را هينؤا نيبام ضع هكر يرام هلو مدا لثمدمإل
 | تماق و هبلعنلا اهمرج ةكمو ةنيدملاالا لهنمو ءام لككرع بلاك ريغو بناك نمؤملكهأرق زف هينيعنإل
 »# (م)امعا واب كد الملا

سوا اوديلع لا لس هللا لوبسز كك مدج نع هب نع ريش ن ديبج نب نمرلا دبع نعاماصن. 4 ةب ةبواعم 9
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 6 خا 60143 +”( صيخنلا م كر دتسلا )ف

 روءدم ع تاررغلا ةراشحهعبت قرشلا لبق نم 2 هنأ نيباذكلا ب ذك ١ هيأ

 اذافن وكيس كلذ نم بهعاو لاق بجملا لك جلا تلاتفلاقةماد هللا نم ةئمللا مهلع ممماطلسردق لعمبك اله |

 اوكرترناف تلقلاقلابجلا سْو راوقحايلف ثلا تفلخ نك منصا فيك تاق لاقي رحلا برهلاف هن تعمس |

 فوخ ناز رنا الاق كاذ واو 1 ناف تلقلاق ة مم وب سالحا نم امالخا اذاوكينا ورشا كاذو:

 نكلاو جرف هل والا 6 نكد نك هبال لاق جرف نس جره ا انها هللا ديعابأ | تاقفلاق اق باسو حله 7

 للبت مسانلا ةشوزويكلا ولو للاولا حبرصو برعلا رص ءقاب ةفراخلا اهل لاق ةنفاملا اهلا قدامنا |

 هةر

 ةاتف 0 دكهم اش ىيحنن دم نب ىيح 55 0 هللا همحر ظفالا تاوقعني َن ني هللادبعولا 3 انزيخا و :

 *(هاج رخو داي حرص ثدحا ذه *ليلقلاع را هع

 د ف دخ لغ انيئافلاقلاجتلا جرخ ليقف ةفوكلا تنك لاق ليفظلاى ا رع ةداتق نعى ىنادح ماشهنإ

 لهاو جرخدقلاجدلا اذهلاقف ضيرعلا لعىناف تسل ساجا لاف جرخ دق لاجدلا اذهكاتق ثذد#كو هو

 اخادخ مال الا انتساجاام ةنتمرشانااب انامقلاق غابض ةيذكاملا ىذونف سلف سلجالاق هنوئعاطي ةفوكلا"

 ةفخو سانلانمضغب يف مجرب ليلا كلو فذحلااب ناءّدضلا هتمرل مكنامز ف جرخول كاجدلا نالاقت

 اهحر راح لع باغيف ةندللا ى اب شبكلا ةورفيط ضرالا هلىوطتق 6 هدي( تاك 0 نيدلان م“

 'هولتاق نا ةيغاطلا اذ نورظتاتام مملعن اعني دلا مل لوقيفنيملسما ن 2 هنأ صغع رصاخق ءاملا لب مم ”الخاذ منعوبأ

 )١( وبس نمهلعأو روصنم محلوا خسنلا ضعل يفدجو دقو (ه١) ةحْمص ىلع اهيا اذكه الناسخين؟١

 ةراشح هعبت قرشملا لبق رم جرخمهنا نيباذكلا بذكا هلا لاق ثلاثلا ا تلق باذك لبق نم جرخم لق[

 تحدملا ناك ةنعللا مهيلع مهل اطاسر 3 لع مهك الهو روددم 0 و موا ىلإ وملا ةلفتس ورمل

 تقفلخ نع متصا نك تل ب رهلا ب رملا# هن“ تءمس اذا وكس كلذ وف ع ولاقت تديعلا لك ١

 ١ وكرت ل ناف تاقمبع وب سال>ا اوتوكيتا مس لاق كاذو | 0 مناف تاقلابخلاَس ورا ودحاتلف م سلاف

 جسق نم ءنسلها لب لاق رف نم م جرا ادهلام هللا دبعأبأ ابتلقق بلسو ا كاذومأ

 ىوذو 0 0 0 6-1 2 ىتان ة ةقرأ اا اهلاقإ هلتقامه . اهل تب 0 كلو جرت هلوالا |

 8 و 5 دك ناك 3 . د و ةمنق

 اذه تاق دييسأ نب ةقدح انيلاق لاجدلا حرت دق ليقف ةفوكلاب ت تنكلا# لّدفطلا ىلا نع ةداتق نع 4 ماشسع و»: ١

 0 هيوذع طب ةنوركلا لشاو جرخ : دقلاجدلا اذهلأدق قا رع يلع َّق اف تساؤل ساح [َكاقق رع دقلاخدلالا

 مكن مزيف جرخول لاجدلا نالاق انن دو ضلال تنل "انس ةخرس انا انانلقق غابص ةدك اليخ عفوت داتا

 إ
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 أن ةفر ال
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 كك برعلا يرض

 نيملسملا نم ةياصع رصاديق ءايليا لبجمت املخادمنعو اهجراخ لع تاغيف ةنثادملا لا ىتح ىثبكلا ةورف يطضرالا 1
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 «هاجرخ لو دامسألا |

 نيدخ ان ىردحملا لم اكوا ان( الق ) ىمومن نا رم ونا مسن نيسحلا ابنا ظفاللا ىلعوا < ىب ربخا | ١)
 لاققنيص>ن نار 2 وأبو ضاعن ماش لع ذو ريس انلا ناك لاق لاله ن ديم ن ءٍتواانن ىوافطتلا نمخرلادبع ٍ

 ثردحا ذه# لاجدلا نم هللادنع ربك |ةنتفةعاسلا مايقصلا مداقلخنيباملوق سو هلاوهيلع هللالص هللالوسرأ

 راثو ناس لأ نأ ددخ لا( حع كاع قت ترعلا ل هاو قرشا لقا نوعمسل تاَغيِضص ثالث هل وما نم ريطلا لوانتو :

 ١ 0 كاَجدلا نع هللا دنع مظعا 4 ةزخف" ةعاتس ماي لام ا

 3 لعألا هع نَع : |نسيعلا] هللا كيت َن مظاهج انثىاملا سن وب ل ور انت نات دامس 3 دا اني ' مصألا 0*4 ل كيوض ٍِ» ش

 م2[ الاى رع نصمسبل ل لاق 7 اكيدحركذفةقذح عم  ميطملايف تنك لاق زر مهن نع تشاو فراع# نع صاعأ

 ةلحودلم ى :ءلاهتدع لاورضا هيدنومت نم لاوثدلا جر لوق ةلئع دس ل ملل لسو هلو و هيلع 5 هللا لوسر ْ

 قرشملا لها نمسا تاع. رص ثالث هلووعا ِئ ريطلا لوا :وانقتك نيمشلا ن قش + قرف أه ام ىرسالا هع

 ..01ج) ١ عمخااللاو فلا باتكز ' © ع هيم3 (١-١٠ ١ نيفيا نم ك رادتتملا 3
 ع حصانوكل .1لاق متهيلع ىنئاو هللا دمق- سانلاب لصف هنع تفشكمنهنع هللا ىطر ىيدصلا ركبوا: نضع لاق
 ا لات ضران م”ىزشلا قا ع 0 او ان فوتو

 : ' *«ن اجللاك مره وجو

 نبو نيهان قاع نبديعس نيد انث لدملا متاح نب ريزعلادبع انئىبوبحللا دما نب دم سابعلا وبا انربخا

 هل اوهيلع هللا ص ىنلا نعةنع ةللا طر ةرب سعت يأ نرغ ةر ص ىنا نبا نع ىبعشلان كر طم نل شيقىلا

 حبس ثيدح اذه« قرشملا ىنعي انهاه خ رخت ىلب انه اهن نموا اًنهاعتوا انما نم ناجح بلا جرم لاق سو

 تسد نع ظفح او هنم سول .اوهيلع لا لص نا لوس رلةدها اةمرتكا نكدف جز ىلانوزاتمسال وهنا ماشم

 * هاجر ملوىراخبإلا طرش ىلع حيبحص

 هتلادبعن مضوجانى املا متاتلانب سنوي نبورمجاتث زال نانسن دج ان. بوتين دمحم شابملاوا ان دع ل
 منيطللا يف تنك لاق امه هللا ىضر رمت نا نغريخشلان لاذ نب تفر طنم نع صان ليعألا دبع نع ىلا

 تللوزا هل رغبلو قولطم هما نتوكلك و ورع 5و رعمالمالا ىرع نضقنتل لاقمت انيدتع ركاذف ةفن لح غم
 عمم وي هلاز اوهيلع 2 هللال وسر ن ملوش ئذلا ادهن تءمس دق هللا دنعابأب تاق ةالثلا نولاسدلا

 اه سمغلا قت ةّره زاهم اى لاو هنح وات قمل هئيغ ناهضا ة ه ذوع نمكاجدلا حرض لوقت كنئع متم وا

 لنجو

 عربا رسوما اوهنلع دق يم وتلا نغم ن .٠ ري سول نان نعل لذ كفر طم نع شيق ىلا نا * قرم د

 # ييوصا» ىف رشا عت ادهئاه قرف لبانهاهوا انهاه نم كاجدلا

  ناخنوام لوق 0 نوهللاو و هياق هللا لص هللا ل وامس كس مدس سعاغن ماشهن 2 لالهن دارهم نك# تو ُِظ

 | نم هتعمش لق هللاخنعابا اب تاق ةنالثلا ترولاح دلا كلذرأا لغنجر خل و 0 ن :وكلوةو رم ة ةهونرع
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 هلنومنس ورانلاءدهو ةنحلا 3 هن لوق زاهناو رعيش نم لب>و رانو ناخد نم لابج نالابج ةعم و ب رغلا لهاو
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 (4ج) ١ محالملاو نتفلا باتك عه (صيخلتلا عم ك ردتسلا )

 مهتفرمفموُملاهوجو فت رظن يناو يلي يكذلا فملاىفا و وكأن انل لاقل سودل ودعنا قط ةلا فوتو نا ةلابل
 كلهلاق امفناكو بعكن ىبا وه اذاف هيلا امجوتم ءىش لا اهقانعا تحتم لاجرلا تن زا سيمو لاه كم
 «نيملسسملا نما وكلهلا نم ىلع ىسآ اما مهملع سا أم هللا وةمكملا برودّتملا لها كله ةبمكلا بر ودقملا لها
 ١ 0 هاجر و دانسالا يح ثيدح اذه

 بر ن كاوس نعةبمشانن ىسلابطلا دوادوبانئيرودلا دمت نب سايعلا انث بوسي ن يدمج سابعلاوبا م ايثدح ف
 لعقتما كالهلا ةلسودل ا اوديلع هللا لص ىبنلا نع هنعوللا ىذر ةربره يبا نع ُثدحن ! ماظن كلام تعم لاق

 «هفىروثلا نايفسو ةبمش نيب فالك هاج رخو دائسالا حب ص ثررد> اذه * شب رق نم 17 ما ىدب

 نايس ا دينامرلا ىبحيانت ددسم انب يجب نب دم نب يبيح | ان ظفاحلا بوعي نب دم للادبع وا# هانربخا 5
 نءنايفس نع ىدبم نب ع رلاديعانت :ي ىتثدج لينحن دجان هللا دبع انثدح ىعيطتلا رفعج نيدبجا ( ايربخا د)

 قمادانيفنال ف 20 وطار و هيلع هبا ص مئاقلااتعمسلوت وق ةريره ابا تيعمسي لاقولا ا نب هيلا دبع ىنادح ا

 : وق ىنابتقلا دم ن نييسملا تعمس لو وت بوت نب دمج هللا ديعابا تومسبف# شي رق نم عابس ةيايغا يد ع

 * ماظن ب كلام حيحصلا لو ىلع نيون كف

 نعى ركبلاكِلامني ورم انث ميهاربا نيلسسم انثىضاقلا قاحسأ نب ليعمسا ان لدملا ذاثرج ن يلع انفع

 « مدآدلو نم م تو 5 نربشو رب عدا م ايلاق امهع هللا ىجر سابع نانع ءازوجلاى ا
 جاتا نعةبو سع ىلا نيديعس اندم و عاب لاما ديعبس ني دمحاان' ىضاقلا لماكن دجا 4 انريخا 9
 هلا اوهيلع هللا لص هللا لوسر انثدحلاَو هنعلا ىدرقيدصلا ركب ىلإ نع ثيرح نبو رم نع عيبس نب ةريغملا نع

 ثييجاذِه *ةقرطلان اللا مبهوجو ٍنأك ما وق اهب ٍنإسارخ الا مت قرشملاب ضرانم جرم لاجدلال ا لسو

 ثيل رج نب مرج نع يبس نب ةريمما نع جايتلا ىلا نعي وش نب هللادبع هأور دقو واج رخخملو داني الا حيرجص

 ىذلابفصلايف اونوك [:)لاق لسوهل او هيلع هللا لص هلال وسرنا ةلامجل تلمف يذلا فا هللا كل ءوبس
 لها كلهبلاق امفناكو بكن ىناوهاذاف هيلا اهج وتم ييثرلا اهقانعا تدبتم لاجرلا تيأراه نجلا 7

 . هجيمص#نيملسملا نما نكمل نعل اماوهاع مآ امميلاو ةيعكلا برودّقملا
 حجيج # شا رق نم ةمليلا ىد ىلع تم دما كالِهاعوؤ ص ةرب ره ىنا نعملا ظن كلام تعيس كامب نع «ةبمش و

 *«ءابفس ةيلمغالاقو هو اعوذ ةربهأبا تعمسل ماظن هللادبع ينادح كامي نءع(نايفس) ةلعإ ه 8

 ةنالثو نيربشوريش جوج امو جدجإ اب لاق نس انعْرا نوع ءازوجلاىلا نع ىركبلا ٍكلامزب « ورم 9و

 همدادلو نم مو
 نارسو# [وهيلع للا لص هلال و سر إني ركبىلا نع ؛ ثب رح نب ورم نع عيبسنب ةريخلا نع 4 حادتلاوبا

 نبا اور حبح «ةقرطملا نام ا ميهوجو نأك ماوفا هعبت ناسا رخ هللا درا ضر نم جرخم لاجدلا

 « حابتلا لا دا نع بذوش ن هسا

 . د ط# نم ردو 3 فاض هين او دل رشاد اعالج تسلط طاع هاج حج ىعمرع م كياوصالا مالوش وصار سن نسم » ل 777
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 ْ املا ابا ذيل هقاذا قىحايصاءادحلم هتلتمف هللاءرحيفدحلا كننانالا ةفىا 0 دقو لع داق فك تااقق-أ

 . (4ج) ١ .(محاللاو نتققا باتك5: ٠:0 عمم ١ « صيغفتا عم ك ردتسلا)
 ًامءاجايف,ةسكلا راتسانيب ناكوح دوسآلا لخدقلاق هلل تخل !ؤاوح هوأر اقدو.ا اولغد!كلذوأ رايق لاق
 (هباصافرجح هءاج ىتحهيلاتفتلاف رخمثلاق لماحتب قفطف لاق امههتلكهيلجر نطاف ريب لا نباهن رضف هيلاجرخ
 * هاجرخ و دانسالا 0 ثا كيدح ده ان ولتةفرقت ن ند اللادزع

 اقف رمام قداغ نب خوزامت ئدمسلا نإ ذيعناويعا را ىابيشلا بوم نيدمح هللا دبعوا م انثدخ

 ركب يلا تن , ءامبا ىه و هللادبع ماىلع لخد مث هبل اثمو هلتدف ريب نلا نإ كك حاج جاناوفظامل لاق قى. دصلا وبا

 نئدلا امنمل اظفاح هب.دلا واراماوقام اودفةتلتق دعل هللاونيماسملاو دعو تناودمال تن 1 !اهؤ لمفو : لعفو

 اري م جرخل هنا ملسو هل آو هيلع هللا لص هلا لوران نقل ايزلد هل عا كياعدنفا دل هامد هيلع ت دسفانثاو

 ١ قاحسان ركب ونا خيشلا (هان ربخا )جاجحاب تناالاوه اموريبملا وهولوالا نم رشا اان رغ الانااذك حلا

 ها زورو ثيبدحلا ركذف نيضح نع .ةبنشان (الاق )قوز ناورميو ىضوملاو رمعونا ان بلاغ دخلا

 | حيمص ثيدح اذه» نيتفانلا ريا ريبلا انا تقدصولسو هلااو هيلع لال صللا لور قدص جاجملا لاقف هيف
 # هأج رهن ودا اينالا

 | رفعج نب دمج ان ىلا دمج ام كب بلاط قانب ميهارب ان تنويدوالبا رم نب ىس وم نب دس 2 « ىنربخا »

 | نماسانأ ّقلا ةندلا مدقا تنك لاقدا دابعنب طبق: نع ةداتنق ن سابا نع ثدحل ةوعانا تهم لاق ةيعش اذ

 ةنيدملاىلا رمت نمز تمدقف لاق عك نيا ءاقل يلا محا ناكف محو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر بادكا
 يح دفع تدب

 أ مهفرمضموقلا هوجويف رظني موقلانم لجر ا دافلاج ردعم جرخو هنعهللا ىضور< جرت حيبصلا ةالص اوماقاف

 | تلمفئنذلا ل ءفا ملىلا هللا كءوسيال ىنب إب لاق لضالف الص لقعا امو تياصف ىااقم ماَتَف ىمفدف ىلركلاو

 ل ار ظ
 ريبززلا نب اهب رضف هيلا جس رخ هءاج ايلف ةبمكلاراتسا نيب ناكى تح دوسالا لخدف لاق هيلا لتخيلاواوح هوًارالف دوسا

 »مس كاك هولةهفرذل نذالادنع هن داصاق رجح هءاج قح هيلا تفتلا ٍِ رخم لما ماد ' قطف لاق امج. لك هيلجر نطاق
 نسيب وتر ويس ون وتم مدد

 ' ..:نابلقك نقم جرخمونا لسوهل او هريلع هللالص هللا ل وسر انيدحدقلو كرا كيلع دسفادتلا ءانسادا

 دبع .لامف ءامسا هما ىلع لخد هيبلثمو ريبزلان اب جاجحل ا رفظ امللاق قى ؛دصلاو ا ان ف ارعالا 1 فو 03 ا

 أمت اف املاابا ذع هللا هقاذا قحايصأع ادحلمهتاتوف هللام رح يفدحلا كل 1 ا لاق 2 يل دفو ىلع ا

 ا هيلع تدسفا نألو نيردلا اذملل اظفاح هيدلاوارب اماوق اما وص هتلقدتا تاو نينللاودم ويشا ىدغاب تاذك<

هامو ريبااوهو لوالا نهرشا يمر : هلا
اذهوج نيصح نع َة 4يعش : جادحأب تناالاو

 : جاجحلالا ف هيفداز زو 

 ”حجيعص# نيمف“ بلا ريدا ريبملا انا تقدصو لسوهل أر اوهيلع هللا لص هللال وسر قدص

 باكا نم أس انا قلا ةيدلا 6م دقا تننورلاق داع نسق ن 6 ةداتقن سابا ع ةزمابأ ع 3 ةيعش ِ

 لجراذافل )احر 4عم جر خو رم ج رخو حبمملاة الص تدبقاف رع نم تمدقف ل-وهلاو اوهبلع هللا لص هنانلوسر

 ينايلاق عفاف فالس ايتام نانا ىنقدف ايركناو ميفر ىف موقلا هوجو ىفر ظنا 1 وفلان م

 ل
 ةبس



 (4ج) ٠ ( محاللاو نئفلا باتك) 652 6 صيخلتلا م كر دتسلا)

 اولوذ تأم مجأع الا كولم نضعب وا ىرسكح نادهفاب هنا لسودل او هسيلع هللا لاض هللا لوسز نم ةيشأأ

 حب ثيدح ادَطِه 2[ صا ميكلك موق حلش ال لسودل اوهنيلع هللا يض هللا لاوطو لاف ارا ععنصأ ٍ

 * هاج رخو داك الاؤب

 ن هللاديبع انثى امص الا ذلاخنب.ناربم ندمحا انءى ' امض الا دهازلا هللادبع ندم هللا دبع يا انربخا

 ثنك لاقامهنع هللا ئطر:و رين .هتلادبع نع ةمركع نع تاب "نءكالقفو نع قاحسا ىلا ناب راج يزال

 مهتاناما تفخو مدوبعتج صدق سانلا اذا لافت ركدواةنتفلا ركذف لسوهل او هيلع للا لص قئلادنع اسلاجا

 كلما لاقثكادف هللا ىنامج هللا لوسراي كلذدنع عنصا فيك تلتفديلا تمّتف هءبانصا نيب كبش واذكها وراضو' ١

 !ده# ةماعلا صا كنع عدو 0 ةصاخم 200 ام عدو ف رءنام د دخأو ثاني فس اجاو كلاس كنيلعال

 * هاج رح و دائس الا مير ثردحوع: 3

 ' نب ىبح ابنامرصييلا نديعمم ان ع . رضع راصعلا ساو ن مشاه ان : ضامجلا د ندمت رفعج وا # ىاريخلا 4

 ماشلا لها ن ددعسللا تاو ا تنصح ورييزلا نا رصح ان لاق ة ةردح ىلا نلبس نع هيزغن ةرامت 0 :

 رك تليد هتمبتلام ستكلا نمدحا عيتتاملاق واهلا تفتلاف مالكب ايكتو هفلخ. تمهل نييلومعمس

 هما ىلع لخدم نكرلا لتساف جرف لاق لا عل 3 باتك يف قامالا الطان 3 قس 0 ني تعمتسو|

 لوم اسم مهلك ت تاق ماشلا لها 4 ليقف هعمسأ شحات )اهو ةبملا قوف ه>ولا نلاو اجلا نيب املبقو | مابمف ءاشا'

 امرك تميئايتلاقمث اهولكا ام ةامش ىلع اوغمتج اولو مالسسالا تيأردقل ت لا نومي كل ذكر | الريق:

 اوقشكلافمبلع ايفا تا والا ريك |ناكو مج ىبابتابلا ىلع هلاولاة زصم لهان هللا دبع لاق رستسالا

 نونشكتيف لمح ملاقدي لع لخ ديدحاام واولءالوقو مهأ ارونم بفيسلاب م : اممم ل اولاق قوسلا تح
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 ا ب
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 تست

 هللا ص ىنلا دنع ا لا تنك لاة ورم هللا دبع نع ةمركع نغسا ,خ نب لاله نيكه 4 نينو ع

 ذك و راصو مم نابت ا تفخوم وهم تح موو قعانلا اذالادو هل ت رك دواةنتفلا ر 5 مو هلاو هيلعلا

 « حيحص ةماعلا سما كنع عدوك سف ةصاخن كيلعو ركشأم عدو فرعنام ذخو كتب .قنأ

 دحسملا بانا تن صح وزير لا ع نب 3 قه رحاقا ن ْن ا 3 زغن ةرا< ىنادح ترعأ لب 4 ىدح م

 لخد 9 . ا يلتساف جر 2: كات هللا كم بتاتنك ىفناماالا اللطان-“ ىشلكت دجوق تيرداحالا ترءّوتساو ا

 ا كلانك م :ا لنق ناؤماثتسم مهلك ت 1 هلام الل ليقف ةجزهنا ندع اع تالامق#“ | ايم“ ةء احل هذه لع

 نبأ قاد لاقفلتسالو انعركت سيت 0 ة ماه هولك ااعةاش 0 ! وعمتج اولو: مالتسالا يلا دل تلاقع

 ناو لإة قولا ى تح اوفتكماا مهلعر اد با وبآلا زثكا ناكو لاق يجوع يال امل ل ع هلق ربصض لهل“ ا

 اولخدا كل !ذوأرالقزو' "عكف لمح ملاك 9 هيلع لغد نجح اان اولخما لقتو مم 07 فيلا 1 مرض هيغن |

 7 دي 2 عب

 : 2 ف

 | سلجاو كلن اسل كيلع كللما.لاقت كا دق تلعب هللا لوسراي كلذ دنع منا فيك تلقف هنباصا نيب كنشورلا

 ع رقد ّسعم ام دكا نمدحتا 06 املاةوايعيلا مقل نمالكبايكستاو ةتفاذع ٠ نمهلنييلوم عب ماهل مها ن
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 24 لاو 0 3و 0 0 نع ساني لف

-- 

 مسن ساسس و 1

 (4ج) 2 ©ماللاو نتللا باتك) .١ ١ 4,43 :١0 "6صيخلتلا غم كراشنلا)
 نبليعمسا ىتثدح' ئازوالا انئركب نبرشلانث ىالؤملار صن نبرحبانت بوت نيدمم سابملاو | م انئدح ف
 ةدحاو مموعد ناري تاق قانلاىر فيكءادردلا وبا ىللاق لاق ىرعش الا منغ نب نمحرلا دبع ىنثدح هللا دبع

 ظ تربظو مهتنسلاتنع التو مهموأق تضفاب اذا كيكملاقةراد مهقازراو ممايطعاو نم مودعودحاو مبماماو:|
 « هاجر خلو داندالا ميحص ثيدح اذه# ضعب باقر مهضعب برضو مهني تاذتدسفو مموادع

 ناليجس نغعراند نبريثكن ' ناممع انيدامح نبميعناثث ب نيقلملا ندم نبلضفلا ان :”لمّؤأأ ندمح 8 ىريخا و

 | 8 ص هالوتو لاقلا ةهنعدللا ىضرذاهلا نبةفادح ن خطة رص نيورنتك ةرحشملا نعى هازلا ىلإ علل

 |مدخم ةيبصع زاملا لاق ز :اهلاامهللا لوسر ايت 5 عماقلاو لبامااوزباملا مهفربظب ىتح تما ( نثفت .نارسوهل اوهيلعأ

 ريس لاق مالا اف ثق را ووررلال كج انو لاق لياملا اف تاق:مالس الا يف ئدعب الا
 #3 هاجرخمو 5 انا عيب ثيدمب اذه ءينرطا فو مقتا دعا فاتح ضعب ىلا | رضعلا راصم الإ

 .نرعع نيصح نعةبعش انثرب رج نب بهوان انن لاا ديعتس ندجاانت ىضاقلا لطماك نيدمحا ركبوا « اندح 9

 موعلااذاف داي هللا كنع عمت اخد 1 رنلاتلصلا نة نع ضعى نملجر عا ادبعن لعالادبع

 0 هتلأ أس غرف الف فصلا ىلا لصوم هلوسروتللا قدص ادبع لاَقفهيلع لف لحجر رقمك رف عوكر :

 لحج رلا ىلع لجرلا مس قحو اقرظ دح اهلا ل لت ىح ةعاسلا موقاللوق ناك هنا لاّقف هلونسرو هللا قالزح

 نمل كح اذه# ةنمايقلا مونىلا ولغلا الف صخترت ماس تالا يطل ولغت ىتحنو اسير وئارلا رعت :: مخ او ةفرعملاب

 #4 ايسر و داتقلا الآ مين

 ةليمجى لان فرعا 0 قتيافلا يشيع ناوفعات 5 رضع ىضاقلاةببتق نراك انث تودع ندم سابغلاونا# انيديغا 0

 اطدح انيركذ ى تح مهعم لتاقا مهب 7 ترا لا مو.ناك املاق هنع هللا ىطر ةركبفأ نع نسل تلح

 هّمعم دس .اهقانعا » ىف ْن 11

 0 تضغاراذا ثا ةراذ قا 500 مودعو ع 0 7 0 ناريخ

 10 3 مم 1 #4 # باقر ضع فرضو مينس تاذ تدشفو وادع تربظو اتثنعالتو |
 زب املا مف ربظل ٌقح قما قش نأ ! اعوفرم ة ةفدح نع ةصن 0 هن رهازلا ىلا ن ع نانسنب #4 كنه ِِظ

 لاقلباعلا اف تاق مالسالا يف ىدسب ساننلا امدح ةيبصع لاق زياملا ام هللال وسر اب تلق مماقملاو لياهلاو

 * برملا يف موقانعا فاتخم ضعب ىلا اهضهن راصمالا رييسلاقعماقلا انف تافاهتمر حن: لحتستف ةليبقلا ىلع ةلببقلا ليغ

 * هب مهتم ديعش لب (تاق) ص

 5 هع نع 3 نعنيصخ نع وقلا اذافدجسسملا تادبع مم تاخد لاق ثاصلانب ةجراخ آلا ةيعد ةلاوف ان

 هللا قادص هلوق نع هنأت عرفا لف فصلا ىلا لصو ةديادجرو هللا قدص لاقف هياع اسف لجررف مك رف عوكر

 ةأرلارع نحو ةفرعملاب لجرلا ىلع لجنرلا راسن ىتح واق رط دجاسملا ذ فعن ىتح ةعامشلا ءؤدتال لوهت ناك هنا لاق هل وسر

 0 مابك م ةمايقلا مو.ىلا ازرجلف صخر 6 ءاسنلاو ليما واغتت ىتحو امجوزو

 سأوب و» 4كتيخل)
 هامل سس



 لل سس ميسم كاس هج دس سمسم

 (4ج) مل نا باتك ( : ع0 (صيخلتلا عم كر دتسلا )

 «لوق أعنا ةئام ثالثلا سأر

 « رعش وو
 ده دوبسلا فاخ م ةفيلملا رمع *« امهف كر وب.و ايضم دق نانبا

 ٍدمح مع نب !وةوبنلاث را #« دمح ,ىجطي الا ىبف اغلا

 دمحا هل رتل ايفسا مث دعب نم #2 كلان نيالا قب انعلا أيا ر

 ىباجكا ن «٠ ةعأ 2 (ىنادخ) خيبشلا ادهن ىسف ىلا ىت دقلاقو ع كيلا لل هللا ةمحر 0 واى اهلا املا حاصفلاق

 ىنعاه 1 ةءاكجلا ه دهرك ذ ىرجو ناماس نب دمج نب لبس بيطلا ىلا مامالا خيشلا ساجعاو رضح مها

 3 تقولا ف ورمت وا ًاقئافو اينرالاعجللا اراد هب رض

 دغوم لك دنع اما لم ١ صا 03 "7-2 لهس ويكمل ١ ميارلاو

 دبؤم منف, او رخ ن العلاف 0 معرس نإ ةلبملا هيلا ىواب

 مدد دم ريخ راتخلا به دملإ 2#: ىراولا خيعابناب اهف لازإل

 «ادبدإ اعف درك ل : تاأسف

 لخ هاا اقر هل“ 1و د هللا لص هللا 0 00 8-5 م 02 2 كنم ل

 نبظ اذا لاَقف أه ٠ ةدنعاباو لسو هلآ اوهيلع هللا لبص يبن || جاوزا صعب ى اعوا ةشئاعىلع لو هلا او هيلع هللا لص ينلا

 خيماصا أم موهيصن من لاقنوملاصلا مهف تاكذاو هللا ىبنإب ناسيا لاف هسأنو بم هللا لزبا هنعا وهني ملف ءوباا

 #* هن رفغمو هللاةجرىلاوا هنمحر و هللا ة 5 راعم ىلا لوريصب 9

 نبدمج ماهو اان' (الإ :)نارب< *نإ ١ بلاغ نبدمجويبادمبلا نيا نإ ميها ربا رئااثث لدعلاذ ا همس نذ ىلع انثدح 9»

 هللاٍل وسر ناك لاق ة امبعللا يضر هللادبع نإ رباجن 3 هيأ خ نع د“ نإ ١ رفعجل اث ىروتلا كييهياس خ نانايفس اننا

 لوبت شيجر ْذنِم هيأك هن هبيوص العو هيبطغ دتشاو 50 ترما ةعابسلا رك ذاذا لسوفلا اوهبيلع هللا لص

 د هاجر خلو نيخيشلا طرش ىلع حبجص ثردح اَذه# كاسم مكيحبص

 ا : 2 : ١

 هللا للص هللا ل وسر ةالوم نع ةيفنلا نيم نب نسما نعيروثلا ردنمنءدشا ران , عم اجنع « ىروثلا

 ءوسلاررظاذالاق هدنعاناو هجاوزا ضعل ىلعوا ةشن ةشئاعىلع لسوهل ١ اوهيلع هللا ٍلِص ىنلال خد تلاقإسوهل | اوهيلع

 مث موماصا م مهبيص من لاق نوملاصلا مهفذاك يكاد هلا ىبنإ نايا ناهس مم هللالز زا هنع اوبنيرف

 « هتمحرو هللا ةرفغم ىلا نوريصي

 ترم | ةعاببا ركذ اذا لسوف اوهيلع هلال ص هللا ل وسر ناك رراجنع هان ع دمحنب رفمجان ©« يروثلا

 *( ( مجاب لو وفن شيبج ردنمدب أ 3 و هيضغدتشاو هاتنحو

 « ةمالا ءذهق نيددحلا ضم راد 2
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 2 ل ثا يتم وح

 ندذ

 44ج ١) (خاللاو فلا باتك) (.٠١ ١ 0000 ١ ضيفنتا هم كرددتسلا ١
 ْ | نيغيرامت ىح تومالف :رمؤاادلبو ازيطالو ةءادئذوال عيسلا] ا ىتحاهركو اعوط ن 'يملاعلا ترل ءايشالا

 ا نينماؤملا فاثوملا عمو ءاش اب كل ذك نوكليف ثول مه دوعإ مث ضرالا ةن ةناد جورخ دعت ةمدس

 ! .توجرابتيف و انملبش ىسيلودحا مه قبب ملف ينم وما نم نطل رضانكال رفاكسلا ل لوعيف ندد

 نخااماع قنالو 1 امعموقت قيزرطلا طش واح كنيفهتنءاوهتخاو همايغ دحا موق املا جرا م قرطلاق

 دحا قدالى>,كلذكن و وكيف نسحاناك قيرطلا نع متيحنتول لوشن نمدثم و ملضفافريغر الو ركشال

 :نيئالث ءاسنلا ءاحرا هللا رقع م هللاءاشام كلذك نوثكميف حافسلا دالواضرالا لهاذ ركاب حاكاا دالوا

 | نيدمج# ةعاسلا موق مهلعو سانلارارش هايزلا دالوامبلك نا قلي وا ليف ضر الاف نوكي الو أس ادق هن

 ه لوب يملا نيباعرادمنالزينالا «ناووبوملا ع ' اراه ابل لإ ماس نا كدت

 | 2 ةيهنلا نع ناينيم ابا هادم لسا! نانزرلا ديننا هجوما يابن طووول ميكن قيسحلا« قريخا 9
 | تاّقفهيورينيحهنم سانلا رغ لجرإلا اذافة دللي تنكلاق سيق نب فنخالاانب لاب ايلا دب رين هللا دبعانس نارسلا

 ْ قونكلا نعما منا لاق كتم سانلا رخام ثلق لس ودل اوديلغ لا ليضنلا لوس قحاضو ذواانالاق ثنا: ن

 ْ انيلع فا“ له تغلبومويلا تعفرا دكان ادطعا نافتأق لاقراسو هل اوهيلعشا لص هللا ودمر م ا ناكل

 ظ .ثيدحاذه»ك1 ناو اهوعدق مكسد نامنا تناك اذاف ركتد ناعانوككنإ كنشوب امكسلوالف مويلا اما: لاقاعيش

 ا
 دسم ف ريخا كيمو نت هتاادنغ ان قفارملا لملك ناملسن_ ميرا ن:باوتس ندمت سابلاواهامذح »و

 ّْ هللا لص هللا ل وسر نعالا هملعا الو هنع هللا ىطر ةر , ىه ىف ن ةمئطى اعدت ن ليبح رش نع بواىنانا

 | ديلولاانا ذاتسالا( تعمسف )اداه ددج نم 0 ىلع ةمالا اذهىلا ثمب هللا نا لاقرا |[سوهل اوهيلع

 #3 هاجر و ءاكمالا ل

 هالو ان لوم هتعمسف ةح ذع خيش هيلا ماقذا حررشنب سايعلاى فا سل نا تتسلا 0 هللا ى

 0 دب ب ليحرت م بو ىلا ديس ف دخا بم نادم نول

 يذ املا 1

 | لفط ضرالا فن وكبألو ةأرساذا:ال ةنسنيئالثءاسنلا ماحرا رتمتمث حافسلا دالوا ضرالا لهانو كيم ةنذ

 * مالسلاو عوضوماذ (تلف) لوب باهولا دبعو اجمتهتجرخا 1 احلال اق

 نا اذاف ةنيدملاب تنكلاق سيقنن فنحالا ان لهاتلا ديزي نب هللادبع انن ناهعنلان ةريغملا نع « ىروتلا )ف

 | ىذلاب زونكلا نع ماها لاقكنم سانلارفامل تاقرذوبا انالاق تنانم تلتف هنورينيح هنمسانلا رف لجر

 أ لاق ائيشانيلغ ف اخ لهت قلبو مويلا تعضرادقانن ايطعا ناف تلق لسودل اوديلع هللا لص هللا ل وسر ماني نك

 « يمص مايا واه وعدف مكس د نانا تناك ًذاف مكسدناعا نوكت ناكشو ابنكلوالفءويلإاما

 ملل لص هيلا لوسرنعالا هملعاالو ةربسهىنا نع ةمقاعىلا نع دي زينب ليبح رش نع بوداىبانب م ديعس 9

 ٠ «ا,مذاهل ددج نم ةنْسَ ةناملكتنأدل ةمالا هذهىلا ثعب هللازا لاق لسوهلاو اوهلع

 يروثلا »

 ةفحح

 ةلطا اا ل ا ليل ا



 رمم سل رسم مس مموج مساس سس لسن يو سس ل مع سس يي يل كم ل سوم مسوس مح

 ١) )ا ( حاللأو نانا باتكو 62002 . تيا : د رادتسلا (

 ١ ىهذا ركل وى دجاامهللاو ”ئشلغاوسنلو “ىش لعبا امرثكا سحب ناني ءايعنفاخيو نام راكفرتك

 حب ثردح اذه « اهيفاتلخداك -اهنم 3 رخالنا انيبانيلادبعام فواتير باك مارق نايف 5 اياوىتتكر داأ

 هاجت رخن ملو نيخيشلا ط رشم «

 ىبا نءايعيشناكو سابغلا بان ءالعلا نفى ديما ان ىنومن رشأبلا قاحسان ركب وبا عنبشلا 4 ان دحنإلا

 | لس وهل او هيلع هللا لص انوا لاقءلوق هنع هللا ىضر صاقو ىلا ندع عمس شوارقنب.ركب نعل يفطلا

 ْ موّقلا ىف ةمالع ليلا ئغارو ليما ىعار نشالا واوا ترشالا هللا ليج نملجر» هردتحتةه درلا ناطيش

 | هاجر م لو دا دائسإلا حنحص ثمر دون ادهن ةملظلا *

 نمحرلا دبع نب نابيش ان ىنلابطلا دوادوبا انن ىضاقلا ةبيتقن راكب ان بوعي ندم سابعلاو ا 4 انثدح

 هللا لوسرا هنعهللا ىضر دوعسمنن هللادبع نعل هاكلا ةيجانن ءاربلا نع شا رعن نب ىمبر "رع روضنم نعأ

 كله نمليبسف اوكلمم ناف نيثالثو تسوا نث الثو سجل م.السالا احر رودنلاق سو هل اوهتلع هللا لص

 ثب دح | ذه * ىقن اعلاق ىقن اعوا ىضماع هللا لوسراي رملافامأع نيعبس مل # متن مهند مل مناد

 | هيف نحامم بيرق وه ذا انحلت هتجرخلا ثالثلات تكلا نع جراخهانسا ثيدح# هاجرخنإ ودانسالا مييعص

 | باهولادبعنع ةميهنا ان دان مين ان نيالا دم ن لضفلا انن لمّؤلا ندمت ر 8 ,وا# ىتربخا

 تاوطولا ء هه طر دوعسم ن هللأ دبع نع ثراملا نع هنا نع ىنانبلا تباثنب دم ةرع نينمح نا

 متميودجاس وهو سيمبا» تمطل تجرح اذافاسب رغم نم سمشلا عولط دعب ةبادلا جورخلاق لس و.هللاو هنلع

 لما دقو لظ الو روج الو هودجوو هوطعاالا ائيش نونمت ال ةنس نيعبرا كلذدعب ضرالا يف: نيونمؤألا

 ْ  6تلق( ىب 7 هار دبس

 ١ لوّمع عزت ىسوموا لاق ذئمو انلومع انعمو اناق اضنبب مكضمن ١ سانلانم ءابه فاختو نامزلا كلذ رثك

 تا ايف اناو ىتكردا يهنا مكلو ىلدجا ام هّللاو ىثىلعاوسيلو “مش لع منا مرثكا بسم

 م خ ) اهيفانلخ داك امم رخحنال نا انيبن :سناتيلادبع امفوانرأ (*

 لاقل وش صاقوىباندعس عمس سوا رقنب ركب نع ليفطلا ىلا نعا يعيش ناك و سابعلا ى نان .ءاللا نع (ىديجلا»|

 ّىىع اندييمالا 57 ببشالا هللاق ةليج نملجر هرده- ةهدرلا ناطيش سودا و هيلع هللا لص هللالوسر

 | نيكل و ةسفلا ايفان ا( تلق حيبص#ةءلظلا وتلا ىف ةمالع ليما ىعارو ليخلا
 رود لاق سوهل اوةيلغ هللا لصةتللا لوسر نا ذوعسم نا نع ةيجانن ءاربلا نع ىعب رنعروصنم نع# نابيش ل

 نع مق قبب مهن دم مقينا و هكالاريع اوكلبسناف يال وتسوانيثال و سم مالسالااحرأ ١ لاقنادأع

 «سصص « قباعلاق قباعواىضماع هللا لوسراب رم

 | نع ذوعسمن ا نع ثراملا نعهببا نع تنبانن دامت ع نءنيسح نب باهولادبع نع ةعيملنا 3 دامحن 0 معن

 دجاسوه وسبل ت تمطل تجرخاذاف اهم زغمنم سمشلا عولطدمب ةبادلا جور خلاق لس ودل اوهيلعاتلا لص يتلا

 ثيدحلا قاسو ل ظالوروجالو هوددحوو هوطعاالا اًئيشنونمش الة: -نيعبرا كلذدعب ضرالا فذو: نمل عتعو
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 7-02 - ركذ)

 مننا اسلم دم مسيسملا سا يسال

 ”(:ج) (مخاللاونللاباتكذ 22 ه+.) 2 (سيغلتا مم كردتملا)
 ا ضتيبل نيهلسلا نم لجرل وق لام وملك نيملسأ ا عاوفرششاو هن دملا لها نصحنو هوذخاف 00

 ملق هرطخئن ايش رقدبشل انباتك يف هدجم هبنج ىلا رخا لاقال لاقمكب امك ادهن ودمت له هللا كركْذا فرم

 ةمليحمج رخو شرما عجرايفنورغكتس ماو ىلب لاق ءالؤ اهرفك د قسيلأر كب ابا اي لجرلا لاّمف ناطيشلا نم

 01 فيسا كاذ نوزفاكت فوم متناو ل دنلا ةمودب نحتو كلاوقرك ذب اما ركب بال لجرلا لاق ادق

 * هاج رخ لو دان الا مي ثيدح اذه# نامرلا رخا ١. يف كاذال

 ن هيلولا 3 ةنيمسىبا نب ليعمسان دهمان ىحاسلا ىيحم نايرك زاننىزما هللادبعنيدمجحا دمحولا 4 ان هح 9

 هللا لمص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىذر ة ةربرهىنا نع ةماسىبا نعريشك يلانب ىبح نع يعازوالا اثم

 نوطب ربي ىتح لتقيف بلكن م هعبتت نم ةماعو قشمد قميفىنارفسلا هللامت لجر جرف لاس وهل اوهنيلع

 ملبيف ةرحلا يف ىتب لها نملجر ججرخمو ةملت بنذ منعالىتح ارلتقيف سيق مط عمجتتف .:نايبصلا لتقت و ءاشلا
 تح نن دالا نم :رم ءادايس راصاقا ىتخ هعم نءىنايفسلا هيلا ريسيفمبم زوق هدنج نما دنج هنلا ثعبيفىتارفسلا

 * هاج رخم ملو نيخيشلا طر لعدانسالا ميرص ثردحاذه«ممعربخلا الا مب مهنمو الفوب

 93 ديم ثءعس ىلاةناماس نب رمتممل ان :(١)د مشات ىبحب ندم نب ىيحلانب ب وعل ندم هللادبعوا 4 انثدح

 ىدسنيب نا ثدح انك لاف الزيماول زايف ةازغ ىعومىلا عماولبق' م .! ىشاقرلا هللا هبغ نب ل اطح ىثدح نسما

 ةنام نم رثك أ هللا ءاشنا ةنسلا يف لتمان ا لتقاامثرثك ! انلقلتقلالاقريمالا اهما عرحلا امواولاةاج,ه ةعاسلا

 لوقع غبزنت ىءوموبا لاق ذشموب انل وةعاتممواناقى لاق انمب مكضعب لق نكلو نيك رشلا مكسلتف ئدل لاق فلا

 راكبا حهصملا ؟؟ صيشاتلاو كلر دتساا نيب دانسالا ىف فالتخا مق و انهاه )١(

 لاق مهن ودلكي نيملسملا لع اوفرشاو ةنيدملا ىلها نصحتو هوذخاف مه لاقأك هودجوف اوقلطن افادخا هو دفن

 هدجن هبنج ىلا رخا لاقاللاق مكب انك ىفادمم نودجت ل هناك ركذا ىف 3 نم ضعبل نيملسملا نم لجر لوُقي

 نو رفكتس ماو ىلا !لاغ ءال هه رفكدف سب يلا ركب ابان. لج ىلا لاف ناطيش )1 نملق ةرطخم نايشر ةهبشن | انباتكيف

 تقوس هاو لنلا ةمودي نو كلوق ركذ دباما ركب ال لجرلا لاق أ فة ملم جرخو ملا مجرارف

 حييحص# لام نزلا رخاف امذاللا# ةملسسم صاكاذ نو ركن

 : رهىلا ن نغ ةملسيلا ن كك ىانب ىبح نغىغا زوالا اذ :. لسمنديلولا ان . ةئيمس ىلا نب ليعمسا نب دم و

 نك نا هعبش نم ا” دي ما ايفسلاهل لاق لجر عج عجرخم سوم ار او هيلع هللا لص 00 لاق لاق

 لها نم لجر جج رخو ةمألا تاذ منعأل قتحارلشميف سرقرمل عمجتف ناب اديصلا لت و ءامس :] نوطب رفس ىتح لتعيف

 ءاديجر راصاذا ىتح هعم نك يئايفسلا ةيلا ريسف مهمْز ف هدنج نم ادنج هيلا ثسببف يلافسلا ليفة 11 ىف ىتاب
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 م 2 مهم نيالا يل ممم وجنالف عميس طوال نم

 مهما هللادبغن لاطح ىتثدح ندسملا انث ديمس انث رمثسم انث همم انثث ىعاشلا ! ركز انن ينزملا دم وب ١ « ان »

 ريمالا|ماوب رحلامو اولاق 0 ةعاضلا ىدب يلف قرد : انك لاق الزمماولا الف ا زغ ىس وم ىبا 2 اوليقا

 لتفنكلو نيكر نمشملا عكملتق سل لاق تلا ةئامنم نشك | ٌتلاءاش ىلا ةنسلايف لتقتانا لتقتامرثكا انلق لتقلالاق
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 . (4ج) ١ * عمجالللو قثفلا باتكأ :١ > مدح (سصيخلتلا عمك ردنا )
 ا ىف نوار مراه تاقةريطا تءأرل اه 53 )ايلا بلغ ىبانلا فم كلنا ةصاصخ لوجو ىررت كلبا

 | ىربكت اق رثكزاوزك انيلع نحتفل و تييلاب' فولت دارا وج ريغب ةريما نم لح رز ةنييظلا نا نكش و لذ لاق
 | ندتفيل فاح او لجأ ةئيمظلا تأ رف لاقو ةقذيسهلام لجرلا دحيإلن!كشو 18 يه نع ريك لال ب و

 2 نيخيشلا طر دش لع مك تييحاذه»قملاوهولوهل اودي اى اعنا لودَك لو ةينألا

 اليا 53 نان نا د ذن ديان سسرردا نب دم ماخو اان :.:ىرلاب هيقفلا د نب ليعمسا ركبوا ايربخا »

 هللا كشو *' لول ”اوهيلعلا لبص هللا لو سر لاق لاق هنه بلا ىضز ناملانب ةفذج نع ء قيقش نعنش<الا نايل

 اًواج مومتكر ناو هبصا لِصالاراشاو اذه شم ةنيملا نم نوك رتب ءارما مكيلعن وكي لاق هنمهتلا يضر
 مماإلولو ةالصلا لوع ديامرخ او ةئبسلا مهل دن 0 0 ناك الاّوما د نكي ملامعاو ئربكلا هال

 * هأج رخن وني نجلا طارش كك ثم دج اذه الضام نوي 5

 ىبوم ىئادحا بييصن 5 هويات مفاتطلا دعت دمتي 0 ايلا علا ع يع 7 0

 ا نع هودل دصلا حافلففلا ا 0 ١ نودجب 0 1 فاطن 0 0 ١

 ةثلاثلا نئحتل ) ٠؟ ةوادعلاو ضبا ىنمع اها دلل مت ايلا )١(

 نكشورلفلاق اهماكم تفرع دو اهرا ل تاق ةريملا ترارلا# م لمابلا الع نزان) ير كب 1 وةضاج

 تلق لص سه نإ رتل ربت ايبط ندتفيلاو تيبلاب فوط: ىت> راوج ريغب ةريألا نم لحر ةنيعظلا ننا

 لجرتةنيمظلا تءأرف لاقت ٍةقدص هل ام لج رلادجم ال نا كشورو نمله نا ىةرببكل اق ص رهن ىلا
 * (مخ) قا وهوهلوةب ةيئاثلا نحتفتل فلحا و

 مكيدبا هللا العا كش وأجوف سم ةفنذح نو قيفش نع شمالا 9 يأ ا::ىواهرلا نايس دز ب * ل 0

 عهباكواو دم لب( تب اق) ع نولك ًايووكباقر ٍلورضف انور فب الا سا مهلمجم و متعلا نم

 لثمةنسلا نم ن ةوكريوا سا يلع ٍنونوكيلا# دوعسمن ا نءرفزن ةلصنع رامتوا انا شمالا | انن# نايفس 9

 منجم نوكرتاملوا ٍناكالاةما .نكتالاهناو ىربكلا ةماطلابا واج ممومتكر ناو هعبصا لصا ىلاراشاو اذه

 م خلاب ولصام ِن ويجتسا مهما الولو ةالصلا ن زوءديأم ر باوةنسلا

 ةيفدح نعى رسما ىيجت نب لال نع راتخلا ن ىسوم ينأدج بيهد نب فد يف ان ى مفانطلا ديبعن « دمج ف

 انا ه1 اح زاخو هدايا وهل كل لإ - اطل اديرلا ع طكأ كن "1 ني دا ما كوس كيعب

 0 : تصون تا د ع هاه ب: يلم
 5 3 ني ع ا ع هل دن زوج الا# 0005 مهن دحام احا و حم تعناش > هع

 | رح
 | مم

 يا عديت ثب دج ادق مكشف نولكأي ووبكي اقر لو رْضِف ٍلوِرْغ ' الا يشأ ميل ومجعلا نممكيدبا د نا
 | ع

 8-0 #*« هأج رخب لو 0 لإ
١ 

 .

 ا ا 1 : 1 0 م
 ريكي |١ لمدد اة ه1! 3 . ها : ا 3 يفر 2 01 طخ ف :

 | 3: | ان ةيبشيانب ركب وبا نب ظفاحلا بيج, دمت ملام انثى را هبتبلا لج نبدمحا نهنج وبا. ايدك
 1 نري هللادبع نعرف زن ةلصنعرامونا انا نقال انياو وق ديعسن نايف تيدمس لاو ةمانبا ونا

 ا موؤل ّْ



 هج م ل مج

 6 يي مم دحا ىلا 2 تؤم - : ك1 نيا )

 00 + (ضاللإوزقرلا باتكال عملو ( نرخاتلا غم كر دتساا )

 مجرخملا ف مراحل كبتسم ةجااىذو ١ ةعمعمملا 1 ةياضعربظت من ظديلاعز ل زمنا قو هاهم وهش :

 نمريخ ةيمهم هيق م بجروو ىداجني تحعلا لك بجعلا مع الانا 1 ابتلاعزانتم 2 رفضق ب ومز وكي م

 مدطالعت ةماسمرِتغم رخبا نع ثيدملا اذه ةاورباهبنعدللا ى ذرناخبشاا جيت> ادق 4فااة لام لقت ة ركسد

 ظ ةحاعا موشال نمح اضناةملسمو نكمل تبرغ ثددحوهو

 ويثك ىلإ هنن ين ءعازوالار اند ناكيرب ساثل رضن نيراجت تومي نب دمح سابعلاوبا هب أذ 0" ِظ

 : ,مهللالاقف ةرن سهلا ف !مهللا تلقم ى ةدشلا هندنسفة رب رهابا تدعلاق نم رلادبع نع هما-وا ىن 36

 ا .ةرب صا نفي هب ىبلاو لاما رلللا ثيدعتل 6 ري هاا 1 تامفت شت روعناةملسابا اب تعطتسا نا لاق امير

 ِْ .مدباكم ىتتبا لوقف هيخاربق كد انين الرع الإ بهذلا نه ممدحا نا تحاتولانامزءامللا يوان هدي

 # ةاج رخو نيخيشلا طر شمع منك ثردح اذه
- 

 | نماشه ان قبدبلار كنب هللادبع ان هابعنب نسما نبى ا هءولابنب دحانب دحر كحبونا « ىتادح ل9

 ا ةقوكلاب ىنخ ىلاوهو متاع نيئدع تثدح نع ساشا لأسا نعل ”لاق ؟ يو انف د17 كي ديم نع لاس

 || :طقائيش تاهركام دشاهتهرأ سو هل اوهيلع هللا وص ىنلا ثعباملل اة 4 ىتادخ كنع هتثدح ردح تاقفهتساف

 ا 2 امذ دشاوا:ل افا ىتهلا رك نم هلو 01 تنكو مورلا ضرا تبا هته راقي خرا فايا

 توفل كبالاَذف هتلاسف يق ىراظيروم اق انذاك ناكناو هنه نءمس الف اقداصاك .ناف لحرلا اذه

 نظادقوأ .قارادقلاوذ نال ل ممرلما ماحن ىدعءايلامف ة ةضاضغلع هل ت تيار ف : اف كنديف كا لحال

 ْ ميال ء كعنعامعا لملف لس ودل اوةلعشا لصدللا لوس رلاقو سو هلا و هيلع هللا ص 0 لاق كو

 كلن 1 اهنأ 2 ةمع 2(,
3 

 لأ. مطاط اقول ع ع عل اماما ل كلاب لئابقلا عزان مر قص ُّق

 ا ا مرخلا 5 مرا تاهتنت ةحللا يذوف ةةمدع»م لاو 2 يفةءاصع روظن منا اظميلا عزفتو م و أ ماا طظقو'

 ا 8 رب نبا برشا !مهللا ت - 0 ىردص ىلا هب دوف ةر , , ىهابا نع ايع : كح ىيحنع# ىعازوالا ٍِك

 .هذيب ىش ىذلاو داو امل أبيح هانا ينال م 0 ِه توغعزا ةمل -انأ ا ا عا اممحرتال هللا لاق

 *(مخ) هناكم رشم ربقثدجا نبنايل !رحالا هذلز مث دح أ ىل | بحاتوألا نامز ءاملعل الع نيايل

 .ةفوكلاب ى - يللا وهو ماع ن ىدع ثيدح ن رع س اال م اق ةديع ىبانعن كك رهبش نإ 2 نع * ماده ها

 ل اميشا هتهرك لدوهلا او.هيلع هللا لص كمال ل لاقد ىندح كنع هيدح ثيدح تادف هتداف

 اتامفدشاوا لبقلمل ىتمارك نم هل مرو 0 ترام هتهر ,كف برعلار ضرا.ىذقا تيدافاطق

 لأستل كلا لاف هتاأ ايسف هتينافىراضي وها ايذاك ناكناو منم نسم الف اًهداض ناكناف لجرلا ا ده. نيت 5

 ١" قازل دق لاق نيام لسن 2 ماع ن يدعاي لاف ةضاطغ لع هل ثأر ىف :ااوكْندَو كناممال ارث نم

 ٍ ا موش ىلا( تاق) دملج 26 نشأ 0 7 اهلالاق ع عوضصو 4 1 اق) فلا ةثام لدن

 ا لوح نمىرتس كلبا مالسالا ئم كام اماكلءافلاةولسو هل او هيلع للاهل وسر لاقاك ناظا دوق وأ

 + - موعد جر تحسم بسس و جورمسو

 ةهصاصخ

 02١ظ'ئجظطظشظ)2



 (؛4ج) مالو نتن باتك) 6007 - (سيفلتاعب كر دشن ١
 كد اذه « سنقرطس شاب مهطعل قذنو اعيش مهسبلي الا هتلأس وىناطعاف #ريغنم اودع مولع طلتسالنا

 # هأج رخ و هاتممالا مدي ْ

 دمصأادبعنزيزملادبعان# دلاخن ة ةندهأتلبتع نب دمج نب هللادنع اك ىرقعلاهبولاب ن دم نب دمجا قرخا جا

 هيلا معان هلق "0 لك قمانأ اردق لا اقنع هللا ىضر , ةزصيقلا نع تسيسملا نة نس ماذمأأ نب ٌرانث ىمملا

 حسي ثردح اذه # مزبجاولخسداو مكطايسا وحرطا ةماعلا مو:لاج والات لا ةهناريغر سوه اوهييلع هللا لص ْ

 * هأخ رع 1و دانسالا|'

 ا ب

 نعد نإ لع نءةماس ن دامس ان ليعمسانب ىسومان# هع زر نب ىرسلا انيث ىلا قاهن اصن دم قادح أ

 ثادحلا : عسا نوككيس هنا نلاخال لس ودل اوهيلع هللا لص 2 نلف ف ع ن دلاخ نع نامعينا

 نع ىشرقلا دز نع هةر ف * لعفافلئاقلا ال لوتقللا هللادبع ضروكت نا تءعطتسا نافف التخاو نتفو"

 لعب احتح هتك و قدرا نامع نا 1

 قادس ا روم ندجحأ َن قادعسأ امن . نادم بالمحلا ظف اهلا نادمسنب نمح لا دبع دمج وا انريخا 8|

 ن هللادنب ء انءاحلا ةدنا كيتع نر ,أج نإ هللا دع نب هللأ هب م ثدحم سنانب كلام تعمس لاقى زارلا نامانس نب!

 مدجسمىفرلسوهل ١ اوهيلع سال الصنلا لو سر لنبي اىرد ل هاتفا صنالاىرقنم ة هن رق يت وةنوأعم ىب ١قورمت ا

 3ع قربخا لاف 6-5 هع نعاع ىتل لآ ثالثلاام ىردنل اهن لادمذ هنمةيحان ىلا هلت رش رشاو من تاقلاق اذه ا

 تدحادهفأ ما مبلل مهس ا مال ناباعدو امبطعافنينسلا هبكلم الو مريغنم اودع مملعربظ . ال ناياغد تاقفا 1

 « هاجر لو نيخييشلا طرش ىلع مسيح

 نع بهوناانن دأ من . مهيعتا , ىفارعشلا دب# نب ل اضفلا | 2 لا نبلمّؤلان دم ركبوا 3 ىل ريخا د ؤ

 انلهلاقت ع ا اردق لاق ةريرش ىلا نع ترسملا ن دايعس نت م دلل نب طرب البلا 4 ٌرَرملادبع ل ١

 ه حبحص ه منبج اولخا وركطايس وع ا ا بالنا وع نونا اوهيلع هللا للص هللا لو سرنا

 * لسفاغلتاقلا ال وتقملا نا دمع ن وكنا تعطتس ا نلف ىفالتغا و نتفو ثادح | ىدع نوك ب هلا

 ىنب ور معن هللا دع انها لاق شل ةعن راج نب هللا دبع نإ هللا دنبع نع كلام انث تايلسن # قادسا 3 ا

 1 ده انو هلو هيلع هللا لص تيل رحاب لصْنا ىردب له لانتف راصقالا ىرقنم 3 5 ىو واسعا

 هلاو هيلع هللا لص هللالاوسر نع اغد ىلا ثالثلا امىر ه لهلاةف هنم ةنخاتىلا هلل ترشاو مث تاقت اذه ْ

 اعدو امهيطعاف نينسالب م ريغ نم اودع مويلع ريظب ل نابأعدت تلق 5 نهب قربخالاقق من ' تاقلسو

 *«( مرا من مهني . موس ال 1 لمجي الزاب ٍ

 ناضمررومش ىف ةدهنوكت أعوق سم ةرب سنى لا ن ةيسلان ١ نع ةداتق نك ىلعت ةملاسه نعاس هو نب ن ءممس )ف |

 1 هل

 ينجم

 ةده نوكت لاق سود وهيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىطر ةري سه ىلا نع بيسملان | نع ةداتق 3 نع ىلع نب ةملسم|

 دلاخايلسوملا اوهيلع هللا لص هللا كو سر «ىللاق هطق عن ةلدح نع نامه نفع نءناعدج نب نع ةماس نإ 5 اجت 3 ١

 صو ١

 هلل ب

 أو هيلع
 ا



 0 7 هش 0 1ذ1)
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 ماسلا مسس متل اتت تزال 000

 (4ج) . "6 مخاللاو نثنلا باتكأ هوز( هاكلا 080 6 صيغلتلا عمك ر ديما ١

 ةداتق نع ناطقلانا رمان ىسلانطلا دؤاد وبان رصع ىضاقلا يتقن راكبإت بوتس ن د سابعلا وا انئدح ا»
 لئقاةسلامع الاباوروأب لسوهلا اوهيلع الص ّنالوسر كلان لاتاند هللا ىر ة رين ه ىلا نع حاب رنب هللا دبع نع

 هللادسب ديد مستحادق# ةماعلا ما وكدحا ةصيوخو ضرألاةبادو لاجدلاو نادلاو اهم مم نم سمشلا عولط

 : * هاجر و دانسالا مييصص كثيدح اده# حامنإ

 نبديز نرع ديلولا نة انئفامس نب عيمن ان ينارعشلا دم ن ل افلاام« نلا نبل مؤملا ندم « ىنربخا 0

 لجرلا لاَدق امم لجر و.اهع هللا ىضر ةشلاغ ىلع ت تاغ لاق هن لا ضر كلام نإ ىذا نع ىنبملا هللا هع

 تا ف ةلزلزلا نع نينمؤلا ماايانيس هس ام تاق سنالاق اههجوبهنع تضرعاف ةلزلزلا نعانبئدح نينمؤلل عا ب
 ةأرملا نات اا انيئدح هامااي تلثق كنلقىف نزلا كلذو كعب نيع تعب وان ع تشعاهه كنت دمع نا سناب |

 اهيلع ناكابجوز ريغل تيكن او هياويخ مسبب نع هللأ نيل واهس امك تكتم ابج وزتنب ريغ فام. أب ام تعا اذا

 مب يزل ضرالل لاَ هنامسيف هللاراغ فزاغملا اورضواده دعب ووجلا اور شوانزلا اولحتسا اداه ازانشوازان

 ةيشاسو الاكتر نيمزبلا ةظعوم و ةكرب وةمحر تلات محلل ةبوّمع سنا كأ كلامك ف مهلع ابمدهألاو اوعّرو واننا

 ادهم ىنم اعرف هيدشأأنا ائيدح لسسوهلااو او«يلع هللا لص هللا كوسر دمل تعمساُف سنا نئرف اكيك اباذعو

 يحس ثي دح اذهم ىمشت يف لقد ىبق يف مس رفلا كلل ذو ثصي ١ نيرغ ثسبأ واح رق شيعا لب ثيدحلا

 * هاجر م وسم طرش لع

 نإديثكن ع باجلان ديز انث بلاط ىنأن ىبح انتل دملا فسو ن بوعي نب نسما لضفلاو 4 انئادع 9

 لسا لس هللا لوسز لةلوش هنع هللا ذر ةرب غاب عمهلا باطل ن و لاقدنز

 هتلأسو يناطعاف نينسلاب ىتم | كلب ال نا هنأأس 8 دحاو ىنعثم ونيل ىتأطع افانالث ىبر تل اس لو هلو

 نأ

 هلاو هيلع هللأ لصدتلا ل وسر ىلأ# ةربس هن ىنآ نع معابر نب هللادبع نع ةداتق نك ناطقلاا رمت 3 م« دواذوا ٍِط

 1 دخأ ةصيوخو ضرالا ةنادو لاجدلاو ضراغدلاو اسهم رقم نم سمشلا عواطاتس لامع الأب اورذأ لسد[

 4 حيرت #« ةماعلا ضاوأا

 نينم ولأ ماب لجر كلاتف ةشئاع لع تثلخ هلاق سنا نع ىنملبا هلل أداب نب لاري نع ةيقانا دامحنب مين :

 3 , زخ تمواسب زح تششعاهنع كاد ىلا تلاقنينمّوملا ما ايان .. دنع اهل تاقف هلع تضر عاف ةلرل لا نف اتم دحت| :
 يف -

 ريغل تبيطت ناو بايع نم دنا نيب واهم انم ت ا ريغان كماخاذا ةأرملا كسا تن - امم

 قزاز ضرالل لاف هئايس فها راغفزاهلا أوبر ضوروملا اورشوانزلا اولعتسا اًقاؤارانشواران اهبلع ناك ارحوزا

 ةطغعس والاكيو نيقتمال ةظعوم و كرو ة ةمغرا كأ 6 مه نوقع سنا لامك مهيلعاهم دهألاو او عرتوا وان ناف مهب ا

 8 ىتماع رق دما أنا ادع لس و ها و هيلع أ ص هلآ ونسر دعا ' تنيسس اه نس اكان رفاكسلا لعاباذعو ا

 لل هم |ركتم ميدلو ىنالع اموكرسيطخ أل (تافإلىبلقى جرفلا كلو ثسباواحرف شنعا لب ثيدحلا |

 د هع ىور ىراوبلا لا مس هاا
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 : رْرملادبع لف 4

 1 تتوحد



 (؛ج) يجن باكو «هو١ ( صيخلتلا عمك ردتسلا )

 #* ةرخ هلا لمعت اسدلا ظيرعأت

 ا 0 38 والجر 3 لأ 2 #0 دواد نع اع ذن ريثك اني

 هيلع هللا لص هللا ل وينر تئج لاق هنع هللاىضرىراصنالا بواواوهاذاف هيلغ لبقاف من لاق عنصلام ير

 نكلو هلها هيلواذا نيدلا لعا وكس اللوق لل وهلا !وهيلعهللا ىلو هبال وسر كتنطاس هللا نب 1 مو لسوملا و

 « ماجر و دانسالا تي ثردح اذه# هلها ريف هيل واذا هيلعاوكإ

 0 ثاقرلا يا ”لكوتلاتلمسةسسعوإ 9 ىراذي 0 0 د

 اوحبضي حام يفرو 0 اوبس 0 0 0

 موق لع ثتالسوا ام رام امخ مولع تاسرا و نالف ىف را ء ةلدللا فبس+ لنالف ىنمةليللا فييخ اولوةف

 ريرحلا مهسيلو اب ِرلا مب اك او رجا مم ريش مىلبق ناك نم تن مك مهفسنتف ميبفعلا حمرلا مهبلع تابسرا و طول

 امافر فل اسم ليرد يح ثيديجحاده اهتب يسن ئرخا ةلصخ رك ذو لاق محرما مهت ا ذاختاو

 برخن كامب نعةبعشانث سياياىنان 'مجأ انث ن ا :يللات .ميها ران نادم يِضاَلا 1 نمح ا 5

 زونك كل نحتفل ل وق 0 هلا اوهيلعمللا ص فانا ولارتاممال لو هنع هللا ىذر ة ة رمش نب رباج تعيس

 * هاجر ملو لبس ط رش ىلع حبس ثي دج اذه 8 نيماسملا نم ةاصع ضيالا يف ىذلاوا ضِالا يرسك

 *(مخ) (تاق)ق رخال لهعب اندلا تلال وك وانا تاق وركحلا ا

 هتبقرذخاف ربغلا لع ههحو اميطاو ١لجر كجحوف اموناو ع لبقا لاق لماص يبا نب دواد نع ددزن # ريثك »

 هل اوهيلع هللا ٍلص هللا ل وسر تئج لاَتف يراصنالا بوناونا وهاذاف هيلع لبقاف من لاق نصت ام ىردلا لاقو

 نكيلو هلهاهيلواذا نيدلا لع اوكب ال لوق : سو هل او هي هيلع هللا للص هللا !لوسر تءءمس رحملا تا اورو

 * معيحص«هلهأ ريغ هيل واذا هيلعا 2

 تيبيلاقلس وهل اوهيلِعَّشا لص يفنلا نع ةماما ىلا نع و رمإب مصاع نعىخبسلا دق فانت ناولسن. « رفمج لو

 أبيفروديفو ابيفلئابق نةسجييل و ييزانخ اوخسسم دق نوح,هفوهلو باربثو ماعط ىع ةمالا هده نم موق

 تاسرا# ةراجج ءابصح مبيع تلسراونالفىنرادب ةليإل فسخ نالفىنب ةليللا فسخاولوّميف اوحبصي ىتح

 تانيقلا مذاختاو ِ رملا مهبل وابرلا ميلكا ورخام رشب كلذ ناو ل اقميقملا 42 رأ امههاعتإسر اوطولموق ل

 8 مرتك محرلا مهتعيطقو

 ع الاف ىرزلاوا ضمالا ى ريبكز ونك كل نحتفنتا اعوف رسم رميسنب رباج تعمس كامسنع # ةبعش 0:

 *( م ) نيملسلا ن نم ةدأ
 : نيو نامعت ددرهنيوم "احل طاو ل- ..اةسستص 0 عدو ا و

6-- 

 ) هلق لع هلياتا ايليعلو



 ل 9 0 6م م تل 1 2 . (ررضتلاو 3 0 : 2
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 للا

0 2 

 همام يسم

 0 تع م 2 _ ع سيخللاع هيدا

 .غ أد هلثا دنع ىل لالا 7 نع لالا مارا 00 3 0 ا ولا منيع ؟ نيب

 ْ اًتف لاق هركن نمل هركذ االرتسف هنافدها ضيف ثدللا اذه كتدحام ثنيبلا لها لثم كناعم اول

 ا” هللاةفلاقءدبملا انموروضنملا انمؤرذتملا انمو حافسلا انمةمبزأ تيببلا لها اثم سابعنأا

 ,مظاعتال ريثكلالالالا طسوءهاذلاق رذنلا اماو ةودعنع افعو هراصنانبتق اعرف :رف حافسلا اما لاق ةعرالا

 | هيلع هللا ٍيِءهّللا ل وسر ىطمناك امر طشلا هودع ىلع رصنلا ىطء. هنافروصتااماو هّمح نمليلقلا كسعو هسفنيف

 ْ ًالعيذلاىدبلا اماؤربش ةريسملعهنم هودع تعر روصنللاو نب رمد ةريسملع هودع هنم بعرب سودا و

 | لاثما لاق اهديك ذالفاامو تاقلاق اهدبكذالفا ضرالا قلتو عابسلا ومالا نمت داو تشن ا

 ا * هاج رذملو دانسالا ميك ثيدح اذه «ةضفلاو تهدلا نم ةناوطسالا

 ا ن هللادع قط ةالبا زا ورمز ةنواعم اتنرضنلاز دمحانب دمام هنولاي نب دجان دمحم 7 . #« انثدح

 ْ نئفلا مكتيشغ وهلا او هيلع نا لص يبا لاقل هنع هللا ىكر ةرب دا جاب سدح رس نب مفاننع ”ميثخ نب نامع

 ارم ريلاءاوو نتسسة انساه رخو ا هل سر ماك ا ةقهاش سحاص لجر هيف ساثلا ىجنا مظلل لل مل امد

 ْ *ةأج رخم مو دانسالا ميك ثب دح | اده ع ملك أي

 لئاوفانعقيقشن :نع شمالا | د: دبع ل مبان” باهولا دبعن دمج انثى ريخلا نسما ن دم ب بيظلاونا مان دخ

 اولاق تزيغاذاذ ةنسنمأنلا اهذزعنو ريغصلا | زف ونراو ديب 1-2 + ةمربع ةنثق مكتسب اذا متنا فيك هللادبعلاقلاق

 أمكؤانما كاكاو مكتوم ترثكو 5ؤا مف تلقو كور تكول مولا هلك رم زدات

 ' تيعاو

 ' كيدخان ثلا ىلها لثم كا راذ ولى لاقو سابعن:1ن رع دها# نع هعانع رجاهمن . ميهاران # ليعمسا ِِظ

 | روصم :ااانمو ردنلا | مو حافسلا ام ةعيرا كتنبلال ها: | انملاك مو هاك تكية كذاال رتسف هبا تاق ةتححلا ادهم

 ْ هنافلاق مازازدنملا امازو هودع نعافعو هراصنالتق | اعرف حافلا امالاق ءال ئهىلن يدها 2 هللا قديما دمو

 ا امم رطشلاهو دع لع رصنلا ىطمب ةنافرو تهت أماو هفح ندل العلا كسع 9 ,هنيضف نام جل ريثكاالالاىل 5

 مودع هنمبعرب رودنلاو علا هيو تعرب / لو لاو هناع ةارطش ل ود طنا

 ١ ,ضرالا قلتو عابسلاو جاوا يح 4 انوا روج تقام امك الدع ضضرالا الع ىذلا ئىادبلل أ اورهش ة ريسم ىلع

 ةحصلاهنم نا (تاق) حيجص«ةضفلا و ىهذلا قماذا وطسالا لاعمال اق اساع ذالف' امو تاق اهدنك ذ الفا

 «كاذن سيل هوناو هفعض ىلع ليعمساو

 سائلا ىجنا ملا لولا مطقكن :ةهاا وكت. ثغ اعوذ ضرب ره با نع سن 0 نعم يث*نبانع # ةدئاز )ف

 * محرص « هغيدس ن 3 بردلاع ل رو نمه- رف لاعب ْذِخأ لج رواه سنار زم لك أن ةّمَه اش ب>اص ل جر هف

 انهذخت و ريفصلا امفوبرو ريبكسلاف مرو ةنق مكتسبلاذا مينا فيكادبع لاقنثاو ىلا نع شممالا
 ِت تدك وك هتف تلق 57 زقترثكاذا لاق نم ملا دعابارثلا ديم لبق ةنسلات ريغ ليق تريم اذاف,ةنس سانلا

 7 مكلاربا



 ا و اك ضيا يدر سا
 لال وسر ايىاو تناىباب دوعسمن !لامف ثالثلا نيلاجدلا مرذحا لاف عجرم عزفم هلاك هل وق ماقذا لسع

 مرخاوروبثم ملواموقف جر لجرلاق ةذ ثلاثلا نف نيباذكلا بذكا نعو.روعالالاجدلا نع اننربخادق (
 نم ةبيش نم سانلا دعباوهودمح لاق «هللادا ايعلك ايد سيل الا لاجدلا وهو ةفراحلا ةنتف ىف ةيئادةنمالا ميطروب 1

 نالف نعىوردقهتءاور فلوق نا هححصب.ال ائيدخ ىوراذا هنع هللا ىضر قاحا ندم ركب مامالا طرش رشأإ

 ةودقلاوهو حيحصلا ط رش ىلع ةعزخ نب ا ثيدحلا ا ذه جرخا دقو يذكو ىذكة ادع 0

 «رمااذءيفأ
 م أهانث ءاجرن هللا دبعانت ىذاقلاىسيعنب دم ترا دما اع دادعب ىرقملا ىيحن نب نامع نيدمسا # انربخا 5 :

 هيلع هللا لص ىنلا نع اثردح ىنادخ ورمن هللادبع تيقللاق ىلذهلا ةربسىلا نع ةديربن هللا دع نع ةداتقان 1

 "هيلع هللا لص هللال وسر نع ورم نب هللادبع ثدحام اذه ميحرلا نمحرلا نا مسد ىدي هتبتكو هتميفت ل سوم وأ

 ىتح ةعاسلا موقت ,- هديب كس م سفن ىذلاو ل لاق شحفتملاالو شحافلا بحل ناين هللازا لاكملس ودللاو

 نمؤملا لثم امالاق مثنئاخلا نع وي ونيمالا نو ىتحو ماحرالا ةعيطقو راومعا ءوسو شحفتلاو شحفلار طع

 رانلاتاخدا رمالا بهذلا ةمطق لثكك نمؤملا لئمو سكت ملودسفت و تطقتس من ابيط تلكاف تسقو ةلخفلا لثك |

 : *«هاحرذ ' ودا اتييآلا حي ثيدحا ذه *« صنم لق تنزوو ريخت لق املعخ فنا

 لاقدقاون نيسحانب بابملانب دب زانت بلاطىانب ىيحيلاق لدعلا فس و: نب بوتس نب نسا # انندح ا

 ىنايلسودل ًاوهيلع هللا لص هللا لوس لاق لوقت هنج هللا ىضر كلامنب نا تيس لاقئدزتالا ةلسريعن
 «هاجرخيملو دانس.الا مي ثيدح اذه «*ضرالا تبنت الوارطم ءامسلارطع نام ز سانلا ليغ

 سل اللا »

 0 ف

 2[ اررخ ( نأ «كايزتفحا 0 هنن, 0+7 ايليش وياما عاوا#و حر ل

 تناىباب دوعسمنإا لاعفثالثلا نيلاجدلا د ذحا لاّمق مجر م عزفمد كهل ةموق ماقد لاسودلاو اوهيلع اوس

 موقنمجرخم لجر لاق ثلاثلا نق نيا ذكسلا بذك ١ نءوروعالا لاجدلا نعانئربخ دخت هنا لوس [ىلول

 ديباوهودمحلاةةهللا دايعلكاب سيلالا لاجدلا وهو ةقراملا ةنتقىف ةبئادةنمالا مهلعروبتم مترخأو روبثم مللوأ

 «ةرعركنم ثردحلاو لور بيعش (تاق) هفعض,لو ةعزخ نإ ملمآلاهاور ةبيش نم سانلا

 هيلعاللا لص ىبنلا نءاتدح ىنئدك ور مين هللادبع تيقللاقىلذهلا ةربس ىتا نعةدم رب نبا نع ةداتقانن ع ملمع فنا

 هللا لص متنا وسر دم نعوتر متن هللا يع . تدان ده مجرلا نم رلا هللا مسل قى هتييتك و ةمهفق وبهلاوت ١

 شحفتلاو شحفلا رهظي تح ةعاسلا موال هدب دمم سف ىذلاو شحفتلا |آلو شحافلا بحالمللا نال _وهل. اوعيلعأ

 تلك اف تءقو ةلخنلا لثكك ن محلا ىل اكاعا لاق منئاطا نعويو نيمالا كوخ ىتحوت محرما ةعيطقو را وحلا وس

 تنزوو ريغتملو املع معتق رانلا تاغد ارمحآلا بهذلا ةعطقك نمّوملا لور ودسفت مو تطقس مايلسأ

 * ميعص# صن . م

 هلاو هيلع هللا لص هللالوسرلاك لو كلامنب نلا تمس ىدزلا ةلظرح نةامملاق دقاون نيساعا ا

 7 0 جم 27

 | تف عفا 6 نهال 2
 3 هلع
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 « نامز ىنإي )

 مصع ميسسسس س 6 ضرالا - الو ايلا له

 + مص »اي ل ا ضرلا ديوي لول لعب يبايع ا الآ لع ىلإ لس ا



 مس ةساسيسما دو

 (4ج) 6ماللاو نافل باتكال 00 عهاكالا ٠ «صيخلتاعم كردتسلا) |

 م

 نس راق ديا نا ءادغلا انا لاق تأ نيو هلانلتف مدا ةقيق هن أصنع نيبجاطا تل وصمم خيش ىلا 7 بهذفلاق |[

 هيلع هللا لض ىنلا دنعانك لاق ثيدح يلم وهل اوهيلعَّلا لص ىنلا ندهللا كنجرانثدح هل انلمف لاق ةيلهاأسا يفابحصلا |

١ 
 | نبش وب نغ ةملسنب دام ان' نافع ان نسا نب نب ميهار | انب نادمهب قاقدلا ديزب نب نادبع « ىريخا ل

 تاريح الا بمص ثردحاذه هككذ ن ولك ايو كلت اقمزواتقو ورش ال الابش 7 رشا نووكيف جملا نممكيدنا ئ

 قداصلابف بذكيو بذاكلابف قدصي نوتس سانتا لعق ًايسلا# هنالسوهلاو هيباع هّللالبص يننلانع ظ
 ملكت  هيفسلا لاق ةضس .ورلا امو هللا لؤسسسر اب ليقلاق هضبورلا اف قطنيو نأ اهلا اهيف نعي ونيمالا اهفدوخمو ا

 ثردحا ده موتانا امقعيشنولا اى ريقملا ع نكىراصن الاديان, قي ىف دحوةمادقنا لاق #ةم اعلا صا يف ا

 طاصانن قوزرسنب دهحتن جحا مامالا قاحيسا نري دمحتانت لدعلا كيز نب دم نب هللادبع 6 ىنربخا )ف ظ
 كلاذذا سانلان اكو ردكتلا رطبابررف انججح لاق رزالا رمني بيعش ى ذب تعمشلا# بيعش ن رحنا |

 كرد . خيش الا ف ضر الا نمانيلع 0 : اسعاك ىلا ساب 2 ّدا كلذك انيبف لاق قنرطلا انلضق هفنودخأ ُ

 تيلكربق | ةنهو تاغناو لثا ون ركب ماظعهار ىذلا ضي الا لتلا اذهو بئابرلاب تنالاق التاق تنانبا |

 0 م هلل "دا نزكفاو اهو فتم ةزغل نعم نسما نع س سنو نع ةللثى ام داع )ف ْ
 م ؟4ةنرلك أ و مكتن اتيزواتتو نورهالالابشا |

 هيلعدتلا لص ىنلأ نع ةرب سقت ىنا ن :رعدب نع يربقملاديعس نع ركل نب قاحتسا ن نءىملاا ةما دقنبإ ريكلادعو ْغ

 امفنعويو نيمآلا اهفذوخو ندآصلا امف بذكيو 1 ابق دمي نوتَس نسانلا لعاو ايس سوال اوأ
 ىنادحو كلملادبعلاق هلم املارسما ىف ملكتي هيفسلا ل اةةضدرورلا امو هللال وسر ابليقةضيدورلا ايف قطنوناكلا ْ

 « حرص ه ةشحافلا اهيف عيشنو لاق ىربقملا نعىراصنالا ديعسن بحت |
 سانلا ناكور دكتلا ق قيرطب اذدخاف | دوج لاق ريب نإ بيعش يدج تعم يعش نبا رم نب 4 2 3 : !

 خيشايلاةف ضرالا نة: ممانيل مساعاك ى ا غاب ن . وا كالذك حن ان يف قيرطلا اتلاضف هيف نوذخأب كا ذ ذا |

 تلك بتاذهو لقتو لئاون ركب ماظعف ارب ىذلا ضيالا لئلا ذهو سئابرلاب تنالاقال تاق تنانياىردم |

 :ىبنااهنعاتك لاق ك فس دو : محو ل 1و هيلع 006 ايدو هلانأتف ةيلهأ املا يقايحصلاس راف دلاخنب ءادعلا ْ

 هللا العنا نوكشوب لاق لسودل او هيلع هّللا لص يب 5 نع هنع هللأ ئمرءابدتج ن :ةريسب نع ء نسكعان هع كيبع

 : ا

 دم نب جاجح انك قرزالا جرفلانب ركب ونا انث ىرلابهيقفلا ليمم ان دم نب ليعمسا 1 ونأ « ادع 1

 هنع هللا ىذر ةربره: ىلإ نع هب هينا نع ديعس ىلا نب ديعس نع ركل ىفأ ن نبق اسس نع ىحجلا ةمادقنب كللادبع ان

 «ادج بير ف ىربقملا ن ءىراصن الا 0 كثيدح نموشو «هأجرخم لو دانسالا مي

0 

 نا لاق تنانم انف مدأ نءةبق 6 نيخ ا اا تنوصوم خيش يا ان بهذف قيرطلا ىلع انلدف لاق لهاهد ةيخاو

 هللا لص دليم“



 (6ج) عمال ونتفلا باتكو عهدا 1 صيخلتلا عم كو دتسلا)

 0 هيلع هللا سا كر تعيس و رزانللاو ةدرملا عم رانلا ثر ,ثحتق هللا سفن مر ذو موضرا

 مهي ىف جرخم ىتح نرقأشن نرق مطق الك مهق ارث زو اجلال ارقلاَنو رب قرشا لبق نمنسان جرخم لوقي
 نب 0 نب يسوم ثيداحا يلع اعيجج فنا دف هاج ري و نيخيشلا ط رش يلع مي ث دج اذه# لاج دلا

 * هاج رخل ملو ىمخللا حابر
 نع سن وين ربخا بهو يبا أنا مكسملا دبع نبدللا دبع ندم ان؟بوثمي نب دمحم سايبعلا وا ان لح اف
 حالس نيملسملا لاسم يصقا ناك ةيزنا كشون لوقت هنعّللا يضر ةرب سه عمس هنا لابس نعي هزل

 * ٍربيخ نم بارق حالسو

 ندمحاِهّبلادبع ونااثي (إلاق )ينأ امايسلا دجحا ن ٠ رفعجومامالا قاحسانب دم اب ى ريا يب مس نع 45 اكد د

 ناب هللا ضر رينا نع فأن نعرمْن اديب نعمؤاح نريرج ينادح لما ازث بهون نجر لادبع

 ثيدح# جالس محلا ييمدعب اوكي يق 2 . دلاباو رصين اٍنوهلييلا كبشو. لاق وهل اوهيلعّسا صلال وسر

 * هللاومر هللادبع ىنابهشلا همر انك ىف يتحا ديفا ماطر ش يلع يبي رن رج نع بهونا

 عفان مكملا ناهلاوبا ان ىؤاقلا مثيلا نب دم ص و>الاوا ان ورع يفريصلا دمج ن ركب ب يان رجلا 1

 هل اوهيلع هللا لض هللا وسر نا امهنع هللا ضر رم نبا نع ةسمنب ريثك نع ةن سها لا ىلا نع نانسنب ديد
 مهقطتم مهماعط لاق ةكئالملا م اعطامو اول ادركت للا ماعط لاق لاججلا نمز ىف نينمؤملا م اعط نع لث لثس لسو

 ديد اذهاعوج ينخر عملا اتا بمذا يدا حينا غو نم فكرف سبدتلاو حيا
 «واجرخم يلو مسمر ىلع دانسالا مير

 ىدبمنب نجِلادبعينثدج دامب يسنانثىْضاَتلا صوحالاو ا انث ىزورملا دبس ن ركل وا 4 انربخاو 9و

 فيكلاةروسأ أرقنملاق هنعهللا ىضرىردملا ديعس ىلا نع ةدابعن سبق نعٍز ايبا نع مئاهىبا نع نايم نمي

 «هاجرخمملو دانسالا حرص ثردحا ذه# ل : 1 هيلعطلس ل لاجدلا ىلا جرخمت : ت16

 لودي سو هل 1وهيلعّلا لصللا لوسر تمهسورزا ازا رار عبدللا ممرشحتف هللا سفن مر ذو ةوضر امرظفت

 *(م خ)لاجدلا مهين يف جرخم ىتجن رقأشن رق عطقايك مهقاريزواج اال ا رفلان ورق قرش أ لبق ن نم سان جرخ

 ربيخ نم بيرق حالسو حالس يمل لا ايم ىصقا نوكيناكِشو.لاق ةررهىانع ملاسنع# ىرهزلا )ف

 *(م) هى ءوفرم رينا نع ذأ نءهللاديبعنعو

 هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ٍنار متنا نءعةرمنب ريثك نع هن رهازلا يفا نع نائسنب ديعسانث4 كاملاوا و

 حيبسنلاذئمو هقِطنم تاك نف سيدقتلاو حيببنلا مككإللا ماط لاقل ااحدلا نمز يف نينمؤللا ماعط نع لكس رلسو

 «يفلا يدينك تلال هنعللا بهذا سب دّمتلاو
 متل ا مكفوكيلا هر رع رق نرد لاقديعس فانع ةدايعن سبق نع زا ى ا نءمشاهيبا نع# نايفس ©

 : وي د يسم 0 ْن - كاك «هيلعطلس لاجدلا جرت

 دوج ضال دم دس ملا باور ادبل © 5 ب بوح "حلا دله ناب يوك 671ه هااسمال أل نجل "تح هي” ةم تارعلا 770 سو
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 (4 ج) ” عمناللاو قتفلا باتك) 0254 ( صيخلتلا عم كر دتنلا )

 3 هاجرخمإ ولسم طرش طز لعدان 0 ا اك فاه ريغ نم

 ل 06 نعزي ئءلادبعن دنس ربا ركبن رهبات ىالؤحلار صن ْنرخان تاوقح نيد نئابلا واهانندح ف

 ا 0 اوهيلع هللا ىلصةللا لودر لاق لاقدنع هللا ضر ةلاوحن هللادبع نعى الوم ا سرر داىلان ادد هنا

 أ,ىلا نذ ماشلا,هكيلعلاق ىلرتخا هللا لودر ايت لق ع نمما(١ )١ ادنجو قا رهان ادنجو ماشلاب !دنجا داثجا نودنجتس

 0 ا و دانسالا مي ثب دح اذه«هلهاو ماشلاب ىل لفك" لجو نع هللا ناف هردغنمقسيلوهنم قدليلف

 |.نبو رمح نعرضم نب ركب انثيلا ىثدح اص ن.نامع نب ىبح ان ىدا دغبلا دمج نب دمج رقعجو ا« يتربخا ف

 ,لاقوسوهلاو اوهيلع هللا ليصل لوسر نادنع هللا ىطر ةربمهيلا نع ءاذهلا نمحرلا دبع نب ىلمج ن .,عثراخلا

 افيو دناعالا تولق 5 يللا نمنويحتسالو ( لملازومبت الءوعنامؤدلز داالوا ”نامز ىكرذن الوبللا

 # بحرب د لايت دس اذه برعلاةئسلا

 .نن لع نب ىسوم انثالاصنإ هللادبع امث يمرادلا ديس فايا يالا ةبلس ندمح ندا« يتربخا ف

 هملعا و مالسلا نم ةربرهأبا مابا رصم لها ىضاق زنع ن نامل ىللاققا باغ تحرج ول وت يلا تءمس لاقح ابر

 : ,لاقزرصم ىنعي ونح مامثكر فيك لاقمدل ترفغتس ادق انإو لاق هتغلباف هتيفلف همالوهلةاّدغلاَت رفغتس ادقوىبا

 | ضقهابمر فض رالاوف قيل يما زجل مهمزلا ضرالال مها مرعلاو 0 امالوش

 عوضرا ميلعلا ( 9 مفرلاب دنج ةخسأ فو )١(

 #2 كلاهريفعوالك

 1 ادنجو مادثنلاب ادنحادانجا نودنحتس ىلسو هلاو هبيلع هللا لص هللا ل وسر لاقةلا وح ىلا نع# سررداونا

 ًأرسا ناف مرديغ رم قسيلو هنمس قحليلف ىلا نف ماشلاب مكيلع لاق هللال وراي ىلرتخا تاق نمأابادنجو قارعلاب
 ْ ب هوم هلهاو ماشلاب ىل 1

 حيال ةنيدملاوةكك ةنكما ةنالث يف ةودنلا 3 كلا اعؤذرم ةماما ىنانع رماعز ميل-نع# ريفع»

 1 هال (تاق)

 | مهلا لاقرلس وهل اوهيلعاتلا لص هللال وسر ناةررهى دا نع ءاذملا نمر لادبعنب ليمج نعش زاحلان « ورم »

 2 « ب رعل مهنسلاو جعلاب م ميلان وب رطل بوم 7 موق دامزىب : ص اةنسلا ١ )ايولق واق ا ءمو دك ءلانوعبت ال وقنامز داخل
 ىنم ةربرهابا غلبازيعنب ميل تنل لاك ةفاماح تجرخ لوقت ىلا ت تعمس لعن ننومان اص ني َتادع)

 ومر فيك لاق مهل ترغتنسا دق ':اولاق هتخا اذهتيفلف همالوهل تر فغتسا دقيفلا هملعاو مالس )|

 املا لوسر نم كلذ تمم تاق ةينيمرا مابارخ ضرالا لوا اهااما لاق | ثدع و اهنيهافر نم هل ترك ذف

 | لسودلاو هيلع هللا ليص هلا لوسر تعيس لاقورمج ن هللادرع ىنثدح نكخالو ال لاق ة لسوهل اويل هللا لص

 1-1 فا كش رجام لا مهمزلا ضرألا لها 2: "رسب فهد لك اهنالوق

 ّ سل . _ب تيس حو : تن ِ
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5” 

 0 ا

 "تامه الاب... هدد اهييمت ليم نيت سف سلا»افتنا اهنا صال تم ٠" د زيا نشل السل سما

 هين مالانمت تاسا لان

 رم

 لا يس و هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر نا ابنع هللا ىذر ةملس 1 نع ثر احلا ب باهشن ا نع ْ

 ايثدلا ىف ةيس اك ب رف (هءاسن) تارجملا بحاوصاوظّيا نثازملا نم حتفاذامونتفلا هرم ةليالا لزت اذامأ
 هاج رك مونيخيشلا طرشلبع حبح ثيدحاذه *ةمايقلاءو ةيراع

 6 0 0 :اوهيفتا واصعب. , نملضفأ ا ةالص 7 5 آو هيلعدللا كيت دطعو يي ش

 بعون

 ناوالام اشلاىلا هيد مطاسرو وه اًذاق ىرصل ةيعبل ”اغينداب وي "نم عزتلا ب .اتكلا دومنأك تأ ارىالسو ا

 0 هاج رخو نيخيشل )| طرش ىلع حي ثردحا ذه «ماشلابنتفلا تمقواذا نامعالا ٍإ

 001 0 لم

 اوظقنا نئازملا نم حتفاذامو نّئفلا نم ةليللا لاذ اعوؤرم ةملسما نع ثواأل تن كيرا ٠ نع# ىىهزلا 0 ١

 *( مخ )هم ةيمايقلا موبةبرأع اي مدلايف ةيساك ب رق تا رجا ىتخا و بص آ

 دديسموا لس وهل 1 هيلع هللا لص 7 كددعسم لضفا انيرسولل] اوهنلع هلأ ليص ىنلا ع نيو. :نكاذمم 1

 لصلا منلوهيف تاولص عبرا نم لطفا اذنه ىددجسمةالص مل رونا اوهنلع هللأ لص هل هلل لوس ركع سدا تع ١

 * ميك # اهقامو ايندلآ نم ريك لاقل ا

 تار سوهل اوهيلع هللا لص هللا لو سربلاق قر# ن ول هللا درع نع ةرسيمن سا نع ررعلا يعز ا« فس ١

 نامعالا ناواللا ماشلاىلا هك عط اسرون وهاألف ىرصإ هتمراق قداسو ت تحد نم عرتناب انكسلا هوم نأك ا

 ارث رطل تا 0117 0

 0 تادف كلاب نكفلآ تءقوادا ا
 نمدهللا ة ةوفص 0 ردنا لاقل وهلا | او هيلع 000 انآ ايت 0 ني 9 ميلان ناد 0 ظ

 (4ج) مالو نتا باتك) 5.47١ ١ (سيخنتلام كر دتسلا الا

 نامبط نب ميها ربا نثدح هلا دبعنب صج انثىملسلا ذاعمنب دمحااننىريمشلادججا ن للا دبعنب دم «ىنربخا )ف
 ندد ك اذ. لاق هنع للا ىضر رذانع هتماقلاب هللا دبع نع مباع تقنع جاجملا نب جابملاوم

 لاقواأءيمج محا دل فار يب سدت تر يدع تيغ شرالاو م همس رو ذ نطش لثملجر ا|نوكي الذا 9

 *هأح ري ' و دأ 2 اناا حم ردك ث دحاذه «امفامو | ركل نمريخ

 0 عن كيسا ةملسىلا ندر هعانب سينتب ىمخللا ى دع دمها 59 باوقعل نب د” سا علاوا 4# 000 و

 اود علا لص 1 لاقل اق امهنع هللأ ىضر اعلا نو رحت نب هللا دبع نع سبلحن ة 5 رسيم نب سن و نع

 دئاعو اق ربخا ملسمنيديل ىلااب اص ن نا ومص انثنايفس نب نسا ان“ شر رق ن هللا دبع نب دم هورعل ِك

 هيلع هللا لص ىنلازا هنعدللا ىذر لهابلا ةماما ينا نع ثدح ىع الكا نصاعن ميلس عجم هنأ نا دعم نءريفع“

 لخد نمو هطخس فاه ريغىلا ماشلا نم جر نك قرا ب ل ةلسو وق ا لا ل لا سووا كج دسك سوت انك ل

 هسوقسباق -هسوقةطبل » ؛١؟ رشنلاو رشمللا ضراوه لالا يك ف داز 6:

 لاق رش أ نع تماصلا نن ةليعو ء ليلللا يبان ء ةداتق م نب جان جاد ديالا نع ناههطن « ميعاربا ا»

 اهيجا_دلا نمهلريخ سدا! تب هنمىرب ثيح ضرالا نم هسرف نطش لكم لج ران نوكيال نا نكشوبلاو

 (تاق) هت>ربفاه ريغنم اهلخيد نمو هطخسبف اهريغىلا ما ,م حرخن نم ا ةوفص ام لاق قوش هدا



 4 يو هللا ب عني نك 2

 مج ولا اقص "ويد كيو عادلا

 (:ج) محاللاونئفلا باتكذ 3-2-2 1 سصيخلتلا عم كر دتسلا )
 لهتاذافقعاوصلاو مسسملا وفساتاو ف ذحلاو فذقعلاو ضح رلاب مهيلع هللا ةاعا او داعزاولاق مهيلع هللا سانا وبات

 بو ذلاب نوفرتس لاقاهردام واولاةردشت ىتح ةما ىلاعت هتلاس دعي ناواوكله دّمف سانلا كله س انلا كله

 ذا درزن نسحب عيطتساال ىتحاب فاس ةرحشلا نئيطناك اهروفيواهر نمابيقاه بولذلانثءطنلو ل لوب وتالو

 ثيدحاذههنوبسكياوناك امري واق ىلع نار لب الكل اق لجو ّسعهللا ناب كلذ وااتمتتسا ”ىبيسم عيطتساأل وانايملا

 5 هاجرخمملو ةاتسألا معي

 رعبا قار رادبمألا دابعنب ميها رباني ق احسان لامس ا اه رع دكع ىتامتصلا لب نيد م ىف اربخأ

 مظا ىلع ملسو هل او هيلعشا لص هللا لوسر تقرا لافاعبع هللا ىكر ددز نب ةماس نمر ال

 ثردح اذه# رطقلامقا را مك - لالخ عمت نئفلاىرأل ىنافلاقالا رلاقو راام نورت ل هن اةقةنسدملا ماظأ نمأ

 ْ « هاجر خلو نيشيشلا طرش لع ع

 بوان و ربخأ سهو ن هللادبع اكد امن ميمئانمىفا رمشلا دم نب لضفللا»ب لمؤملا ن دمج قريخأ 2 ١

 الوا حت نيتتيدملا يا لكسف لسسس وهل او-هيلع هللا لصهللا لوسر دتعاتك لوي و رم نب هللا دبع مهس ليبقى با نع

 هاج رمل دانس الا مي ثيدسا ذه هةينيطنط هلا مالو ا لق رق ةنردم لاَكف ةبمورلا وا ةينيطنطسملا ىتمإ

 رمغمأما قاررا متم ميه ربان قاحسا اننىلامثهللا اهس رح ةك ىنامنصلا ىلع نيد ادعوا« ينربخا ف |
 ملسسوهأ ١ اوةسيلع هللا لمص هللا لوسر كاق لاق هنه هللا ىكر ىراصنألا أ نب ماشهن ءةنالق ىلا نع ب وأن غ ا

 هيلعوهللأ ار ترذك لاق نم وكفر تناكلاقن د ' مكبرانا لويسهنأو كبح كأيح هئارو نملاجدلا سأزنا ْ

 #3 هأد رخو نيخيشلا طرش ىلع مك كثندعاذه# هيلع هنت القلاقوا هر اق تماهيلاو تلك و

 رمعمو دعس ىبحو رانتشنب ورم نع نابفسانتىديفعاانم ىس وم نب رثداث لدعلاذاشمحن ب ىلع ىثدح ل |

 دقو
 ا رك يانا كللم سانتا كله لق اذاق قفا وما ايا خسلاو دطاو فكتور كل كاع

 نماجق اسي بواقلا نئمطتلو نووي الو بودذلاب نوقرتع لاق اهردغ امواولا# ر دش ىتح ةماهثلا بدع ن هلو[

 هللا كات اباتمتسسا “ ىبسم عيطتسألو ًاناسحا قادر لأ ن نمسح ميطتس ال ىتخ اهيفاع ةرجشلا نثيطن6 اهروخعواهر أ

 «طقاس : متم كيج (تلف) عبس نوبسكيا و اك امم لف ع 0

 ماظأ نم ملا لكل 4 او ةيلع هللا للص م بفرع لاق ةماسا نغ ةوىع نع ى سه للا نغا# رمعم ©

 0 ح)رطقلا مهلا 5 ملوي لالخ م نئفلا ىراىباق لاقالا واق ىراام نورت لهل ةنيدملا |

 يا لئسق سوهو او هلع هنلأ للص فا لوسردنفانك لو ور هللا دببك عمس ىلا نك تو ان ل 2 ْ

 0 مح بل ىنم لوا لرش هنن دم لاف ةيمورلاوا ةييطتطسلا ىنسرألواعيتفت نيتسدلل

 لاجدلاسأ ره مل وها او هباع هللا لهص هالو كلا : سمأعن ماسك ن 2 ةنذلا لأن نك بوبأ نع ءا4 روعم د :

 هيلاو تاكو 'هراعو هللا فر ترذك لاق نمو نئتفاىنز كنا كاف :نزفكنرأنا لزتبس ناز كنبع كبح هثارو نم ]

 ٠ تعجل *« (م خ) ه رضي الفببا

 يرهزا و 0

00 



 (4ج) (محاللاو نتفلا باتك) 2006002 ( نسا عبلل)
 كأباو دحاو هللا نيد ناوةلالض ىلعدم ةعامج عمجم ناىلاعت هللاناف رسوما اوهيلع هللا لص دم ةعانج موزلو

 ع منادي ثردح اذه# رجاف نم جا رتسوا رتل ىتحاو ربضاوهللا ىو مكيلعو هللا ةىف نؤلتلاو

 « باتكلا اذه ىلع حصر الجو نمادنسم هانتكدقو هاج رخم مواسم طرش

 لب ان نينعا ان ”مييهاربنلعان ذاعمن. دوادنب نيسملا ان . رك ملا ديعسنب دمجا ندم رفغجو ا ايدج 9»

 لوق ملسو هل او هندلع هللا لص هللال وسر تءمس لاق هنع هللا ىضر ىنالكلارامتنب هللا ديعنب ةمادق نع

 حارتس وارب 2 رتس يّتجربصلاب مكياعو ةلالضلا لع ةمإلا هذهممجلال يىلاعت هللا ِنإِف ةعاراو هللا ءايتأب مكيلو

 «ادحاو اهي ٍدِج الا: داتسالا ادهم ننتكيا اعد ثب دح اذه# 90

 ن ناانن ميه ربان ََى 3 ىخلبلا لضفلانب ديلا دبغاب ىؤو رمان ادمن دشن ركل دمجا وا انن دج 9

 ا رب لش وهل اوهيلعَلا لص هللا لوسر تبأرلاق هنع هللا يضر ينإلكسلا راهن هللا هبعن. ةمادق نع لبان

 ليعمسانب دم مامالا جتجادق ولان نبا نعق رطل ثيدجا ذه« كيلاكيلاالودرطالو بريضال رجالا موب

 « حيحصلا عماجلا يف لبان: نءابيراخبلا
 ىبا نع نائس نب ديعس ى دبملاوا انن ركب ْن رن أنك يلطن - ننال 0 نيدمح سابعلا 1 4 اند :

 ناكويا 0 او هيلعهللا لص يبنلا نءا منع هللا ىضرورمن هللادبع نع ةمنب زيكا حش يلا نع ةبرهازلا

 مكعب اووكي ىتج تانسلاو نينبسلاوهتقوستلو لاق رض لها ا وذم لهها ىنهتننأ اريل وكمت نال وق

 9 وف مشممأو 0 انعجاملاط نول وي لاق مهب .موكيلع ٍرتسينم ةرثكل عهنماومنمتالوزإي دلا يف

 مكن اْملَو لاق ضراالا باحصتَس | نمكو دب دب له 1 لها طبغي ىتح ضرالا مكن عصتستاو مويلا

 ل ان وقتما مون , ىتح كلذ دمي ضرالا مكب أدبي مباقرلا قتمتىتح يتب نو قببو ثلله نماونم كمةليم ضرالا
 ٍضرالا مك ادي م باقل يقاعت يب :> قب نم يقسو كله نمابف كليف ىرجا ةليم كلؤدمب نم ضال مكب ليكم
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 ييتستس يلا رطل“. واعيا 1ج دل علمش 7 ةميصس اب سيجا امك أ ادت افنان "تدم 2س ١

 * (م)ر جاف نم حارتسيوارب حيرتي يتح اوريصأو 5 ةعا جودراو ةللاىوت ومي

 ينل نعو رحنب هللادبع نع ةسمنب ريثكح نع +. هازل يبا نع ٍنانسنب ديجس يدب مون انئاركب نب 4 رشي "

 نينسلا مبنقوستلو 5ك رضضج له انع كودي له !يننتسا امريخم اوكهنن نإ لاقهينا ملسوهل وهيل هللا لص

 متعبشو انمجاملاط ٍنولوق : لاقموم مكلع ريس ف ةرثكل ب مهما وعنت.ال وراي دلايف مكسما و وكي يتج ِتانيسلاو

 ٍضرألا مك نليمتلوكودم لها مر رضح لها طيغي ىتج ضرإلا مكن يصتيلو مويلاانوساوف تيما وانيق املاطو

 6 1 ٍنوعتعملا مدن يتح كل خدع ضرإلا مك ادهم ف * باقرلا يع يتح قب نم قب ولاهم نماذ كلبة لم

 قتبن اب رقتعن انيرزولومبف مكب دبس مث باقِرلا قع ىتخ قب نم قببو كله نما ف كلب. ى رخاةليمضرالا ركب لب

 ( ةلالضلع دمت دك َتانا )

 .| نافبجرلاب ةمالا هده تابرخا نيلتيولاةيتعا ١ مي ذك م مي ذكشلا يزكي بنا بر قتعأ انر نولويف

 لا ْ -- 0 م خس ٌْ 1

 ا اعف اجر هابي يانج زاغنإلا نجت ول نيليبلو لاق عاانا متذك متن ذك هللا وج دكيف

 077 4 ص حم دج 0 املا دوم ووسسس

 هيد ءءء

3 5 

 بع نحس هم - يع دييجحوجم ١ م

 - | ءهاسسمسا هعماسودعا و



 ا ا ا

 ع تضنلا 0 0 2 0 25

 0 0 عب

 ب رلعو ايلا ةوسع دلصسملا

 هللا ىوقت ميلعلاف انيلادبءا هلانلتف هنع هللا ىضر ىراصن الا دوءسمىباعم انج رخلاق ءاثمشلاىفا نع ىنحشالا >

 .لجإلا ناك !ذاف بلطلا ”ىيس ءاضَملا” ىيسناكن مراجتلار شو باطلا نسح ءاضقلا نسح ناك نم راجتلاريخنإ الآ

 ٍ عم 1 (مجالملاو نتفلا باتكذ 1 عه. ( صيخلتلا مم كر دتسلا )

 1 ١ نا فوجيفدقو: ةرجتضنلا ناالا انمؤمتزعو ارفاكى يحن و ارفاك دلو, نممبنصو ارفاك توك و
 ا العلا ب نأ الا ضرالاب قزايلف اًئيش كلذنم كدحا دحو ذاق جادو  خاقتنأو هيشيع ةرمح ىلا اورولا

 ُ ,بضفلا مير سل جرلا ناك !ذاف ْئتلا ئطب بضغلا مي. ىس ناك م لاجرلا رشو ىلا منيربم بضنلا * رطب ناك نم

 | نسح ءاضقلا نسج ناك نم راجتلاريخنا الا اهسامساف را! 'ىطب بضغلا 'ىلعب لجرلا ناك اذا ءارماهماف ”ىنااعي رس
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 ,لوكتلناالا هملعاذا قابل وقنا س انا ةياهم الجر نعنع الاالا اهم اهماف تلطلا ندع انضقلا "يس للجرلا ناك

 .داملا لضفان اوالاهتسادنع هؤاولرداغلاناوالا ةماعماما ردغ 0 3 انا والاهنرد غرد ةمايقلا مونءا قلردأ#

 | عمو نم قباملثك مم ىضماهف ايندلا نم قبامل ثمنا لاق سمشلاذاب رغم دنعناك ا رثاج ناظاس دنع قد ةلك
 ناخيشلاو ةرضن ىلا نع ىثرقلا ناع دجنب ديز ترب ىلع 3 ةقايسلا هذه هرشاخي هاذي .ه:ىضمامف اذه:

 ا * دز نب ىلءباجتحم مل امهنع هللا ىضر

 كلام وبان ليضف ندمان ةبيشمانب نامتعانن دخ نطق نب 2ظ200 8 ميهارنان ى سعن ىلع 4 انثدح لف

 ىف حبصيإلف ء ءايسلاىلا مفريفهلل ب انك ىلع ىرسيلا# هنع هللا ىضر ةربىهىلا رع مزاحوإا نع ىجشالا

 هوهامزوردب الوز ؤحبصيفلاجرلا بولق نم عزتنب وروبرلا الو ليجئالاو ةاروتلا نمالونا رمل مب .!ضراللا
 # هاجرخم ( موسم ط ريش ىلع حيحص ثيدح اذه

 كلام وباانث ل ضف نيدمجانث ىلعالا دبع نب لصاوانث ىدرضملا هللادبع نب دمج ان ىزاا دمج ا « انثدح
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 موز و

 ,اًذاَف هحادوا خاقتاو هيشيع ر مج ىلا اوربا دانأ فوجيف دقو ةرج تسلا واذا اجور تاوماوتلا زلال

 ,ناك نملاجرلا ريثو ىِفلا عيرس ب ضغلا ىل طب ناك نملاجرلا ريخ ناالا ضرالاب قزليلف اعيش كلذ نمكدحا دس

 ل سمس حس اهبايعاف ىلا يطب ب فلا, يظن ناك اذاواهجامعاف ىقلاعبررسس بلا عنب رسلاجرلا ناكاذاف ىلا ىلطب بضغلا عيرس

 ل وقتنا سابلاةباهمالج رنمنعإلالاامماهماف بلطلا نسح ءاضّقا“”ىنيس ناك اذاواهماهماف بلطلا ىي -ءاضملا نسح

 | بنع هؤاولردانلاناوالا ةماعماما ردم زدغلاربكا نا وإلا هيردغردّمب ةمايقلا مو.ءاولرداغ لكس نا الا هملعاذا قالب
 اف ايبرنلا نم قبام لثمنالاقسمشلا نابرُمم دنع ناك ايلف رئاج ناطاس دنعقخ ةلكذ اهلا لضفا ناوالاهتسا

 ٠ «ثيدحلا لا ناع دج نب ا(تاق)هنم ىنجم ميقا ذه ركموب ند ىتبام لثك ننعم

 أءامسلاىلا ميفريف هللا باتك ىلع ىرسيلاق ةربسهىبا نع مزاجلا نع ىعجشالا كلاموناانث « ليضفنبا »

 نوحبصيف لاجرلا بولقنم عزتنيو رولا الو لجتإلاو ة اروتلا نمالونارقلانم ةيآضرالايف حبصي الف
 «( م) وهام ٍنوردي ال

 : مكيلعلاف ائيلادبعا هلاناقفىر اصنإإلاد وعبصىلا 0 ا: رو لاق ماثمشلا ىلا نع كلاموا 3 # ليضفنا 2

 نا يرق

 أ اذاواماهماف بلطلا *ىيس ءاضققلا نسح لاجزلا ن اكاذاف بلطلا"ىيسءاضَعلا يس ناك نم رءاجتلارش و بلطلا

 ١  5:ةاةحتيشا .+ 157

 "ايبا ا ناك



 اهب بضم مس اي ايام ام

 5 ج) حس اللاونتنلا باتكو (0.0) 0 ©صيلتلا عمك ردتسلا ال
 حيمص ثي دح | ذه « متاهلاك اهبف سانلا توكي ةملظم هاذ وس ةئتف ن وكت مث ةصاخ ةئف و ةماع ةنف متأ

 « هاجرخم ملو ذانسالا:

 نعجرلادبعن,نابيشانت بيشالا ىسوم نب نسحلا انى :رحلانيسملانب قاحسا انيلدعلا ذاشمحن ىلع اندح .[

 »نسل فاتخم كت : منا نملعت لاق هنغللا ىطر ذومسم ن هللا دبع نعكلامن. ةبطق نع ةقالعزب ذاب زنع ِ

 !ر شعور شلانم راشعا ةمسننا نملعت ماشلابرشلا نمارشعو يملا :قمراحما ةنتقنا سكن ةايطاو لباد نم

 هلزوكتنا 1 دحا ىلا ضرالا رهظ ىلع 'ىت بخان وكي نا نكشويل هدد ومسمنبا سفنىذلاواها وسن ريطتا نم

 7 اجرخم و دائسالا حصص ثردح اده# ماشلاىلا هلها لقت ةرمجأ

 ليضف ن دمج انثىلعالا دبعنن لصاواش ىرضحلا هللا هبءنن دمحانت ىزملا هتيادبعنت دمحا دمع وبا 4 انيدع »

 قلخلا بوثلا سزدن اك مالسالا نسر دنت لاق هنع هللا يضر ةفيدج نع نشا رخ نى بز نع نبع الا كلامنا
 فنرواوق موسانلا انكردادق نولوت زوجعلاو لجرلانا ريغ كسالو مايصالو ةالصام نور ددامريصب يح

 ةهذح لاقاكس الوامايص الو ةالص ثورد.ال موةغذح اهلا الا هلال مع ىنتيامو رفذن ةلصهل لاف هللا الا هلا الأ

 * هاجرخم ملو لسم طرش ىلع حبحص ثيردح ا ذه «رانلا نمهللاالا هلال نويت ةلضالتا

 (الاق)ليعمسا نب ىسوم و قحاللا نامعن ىلعاني ب وانبدمج اننا لدملاىس ومند# ن كاين ىلريغا » 9

 ل... ايات اها

 ميسي -نعجومب عرج >0

 4 ب سي رن  عسج»# 0 00

 هملدامت 6 هاناع اعلا لا

 وهاع اهفربخا واهسن نماعسنو اهظفح نم اهظفح سمشلا نايت مالا سلات لتفا ماقمت رصعلاة الط لبسو"

 جت .اهفكفلختسم م ىلاءتهللاناو ةرضخ ةولحاسدلاناف دعبانما لاق متهيلع ىن :.أو ىلاعت" هللا دم ةئمايقلا مون ىلا ناك

 انمؤم دلو. نم مه ىتش تاقبط ىلع اوقلخ مد داى نا الإ ءاسنلا اوشاوامدلا اوقتافالا نولمس:: فنك رظانقتأ

 انمؤم ىيحم و انم وم دلو ينم مهنموا راك تو | رفاك ىبحب وا رفاك دلوب نم مهنموانمّوم توعو انمومى يحنو

 نملاآلا 00 1 ا

 «حيمص# مئاهلاك اهقسانلان وكي ةملظم ءادوس د ةدصاخ ةنتفو ةئماع ةنتفمحأ
 نب نمنسل الا فلتخم ثيحيركفان هلم" لآق دوعسم ن !نع كلامن ةبطق نع ةقالع ن دانزنع « نابيش 9|

 ريتا نم ارسشعو رشلا نم راشعا ةعسننا نملعتماشلابرشلان ما رسشعوريفتأ نمر اهتعا ةفسننا نمل ةريحلاوربالا

 : نا هدم ندبات يااا

 معيمص» ماشا لا هله لقت رجا[
 كالعلا نم لسوملاو اوه لة لس نا لوسي انبطغ دايس نأ نك ةرّصن ىلا نع دزن ىلعانا ة ةنيلس نب #« داع 9و ا

 هللاد هس ةبم ايلا مووىلا نئاكو هاسب اهنقربخاو اهبسن نم اسهسنو اهظفنح نم اهظفح سمعشلا برغم ىلا رصعلا|

 اوهاوايندلا ازخانتلا نسا م ران ابق ككتساذاو ةرْضح ةواحانب دلاناف ديانا لق هيل تاو

 دلوب نم ميمو امم توع وامّوم ىيحت واتم مدل ون نم مج # ىتشتاةبط ىلع اول م دآ ىنبذا آلا ءاسنلا
 ىبحتو ارفاك دلوي نممبتمو ارفاك تو انم وف ىبحبو انمّوم دأو ب نم مهْنسو ار قاكتوعوا رفاك ى يحبوا اك |

 أهلا اوهيلع هللا ىلص ا كوز ان ىلص لاقهنع هللا ىكر همس !نعةرضنىلا نع ديزنب دع 0 ةنسلبس نب ةامانم

# 

 هلزوكلذا كدحا ىلا ضرالا هجوىلع ءىتبحا توكيذا نكشويل هدر دومسن سفن ىذلاوناعاو تس

 ا نع حق وو سمسم محسص- هيوو ا مسد
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 ءسسم سوو لس ا كسول ا ديسيسسلا_

 (١ج)  «محاللاو قفل باتك)' "010 ع6. .اكلا ' 56 صيخلتلا غم كد دتسلا )

 ثراثف باكلاك مذخا ذا ىعلوزت ماهئيبف مامأ زيغىلغ امم نوف ريو امم نساثلا يملا اههبنع لا ىضر ؤزمع

 ةبملكلا ىلاهبج وقضلم وهو هنونايف مريخ ىلا نوعزفيف ام دةبقملا ليست ىتح اولتتقا وضعب ىلااهضعب لئابقلا
 عيابف هومثكفس دقمدكو هومتق دقدبع 5ك مكحيو لوف كي ابنف لهنولويف هعوم ديلا رظنا ىف اكس
 » ءاسلاف ىدبملا وضرالا يف ىديملا هنافدوسابف هومتكرها اذافاهرك

 عيفر ر نب زب زملا دبع نع نايفسانلي ديجلا نينو وعل ةيولاب نب دما ن . دم نب ركب وا# ىتدع و9

 لكما لأ لوق هنع هللا ضرادومم ن هللا دبع كعنس كف رادلا هذح تعا شهى كا دع تاشلا#

 اولاق مفر. نا كشو مكر بظا نيب ىذلا نا :ارقلا !ذه ناو )١( ةالصلاىقيبامر او ةنامالا كس نم نودقفام

 9 ضف قامو كب زاثقام_صخيفالإ هي ىرس لا انفنحاصمىف هانتيناواننولق ىف هللا هتيثادقو مف مفر نيكو

 هسأ نع نمحرلا دبع نيرمس املا نغ ئدوعسملا ىنثدح وقايفسلاف «كرلا انيحؤا ىدلاننيهدنلان هش نئلو و 5

 دلو ركن هرصاعىا 6 ءأم نماتسط هذهك ارقيفاوبلطت نا كشو هللادنغلاقلاق

 هاجرخت ملو دانسالا عييحص ثيدحا ذه» ءاماونينم للة 1

 نغ شمالا نغ نايفسان' ليعمسان. .لمؤف انث 0 ديما بوقعي نب دمش نس ايعلاوبأ  انب دح 9

 دانسالا عييضص هلا مهمة عزو كش وذهب غاغا مكيلع نكي لاق هنع هللا ىضر ةفيذج نع راما نع ريمتن ةرامت

 # هاج نع م و

 نعش مالا نع نايفس انثض مح رب نيسحلاانث ةمورا ن ميهاررانب دمحئانث زافصلا هللادبغونا انربخا »

 ةصاخ ةنتفو ةماعةنتف نتف نسخ ةمالا هذهىفنوكتلا# هنع هللا ىذر ىلع نع ةيفنللا نب دم نع ى روثلار دنم

 مث ١؟ مهل نيدال موف لصيس كاملا زينك ىف داز )١(

 نرع زفيف امذ ةيقعلا ليسن ىتح اولتتفافلثابقلا تراثفتاكلاك مذخ اذا كورت مهاهنيبف ماما ري لع نوف رعبواغم

 0 جم ولرقيف ثامن |بناق لده نولوةيف هعومدىلا رظناىف 4 ةبفكحلاىلا هبجو قصلموهو ه.وايف و مثريخ ىلا

 «.اهسلا ف ىديملاو ضرالا ىف ىديلا هاف هوعلاف ةومتكر خا اًذافاه رك ميا مف ةومثكفسدقمذكو ةوتطقدقدمعك

 «بولصللا ةتظا دمتو طقاس ةدنس

 ةنامالا مكتدنم نودقشاملوا نالومت دومسهنا ثمحسلممن ب ذادش تمعس عيفرنب « ززملادبع »

 فحاصللو بولقلا فام بهذيفةليلهيلعىرسن مفريناكشو 08 رمظانيب نارّملا اذهناو ةالصلا قام رخاو

 « ميوص م كيلا انيحوا ىدلاب ن مهدنل ايتش نلوازت 5

 1 ه هدا ارفف اىيلطننا كفو هللادبع لاق لاق هيا نع نم رلادبع نم ساقلا نع 0 يدوعسلا ٍِس

 «سيصص# ءابلاونينمؤلا ةيقماشلاب نوكيف هرصنعيلا ءامزكى وزني هنودجتالف

 ؟حي و هللاممذعيو ركون ءاسا مكيلعز وكي ةغدج 4 لاقو و

 ةصاخ ةنتفوةماع ةنتف نتف سمخ ةسمالا هذه يف نوكب لع نع ةيفنملا نا نع ىروتلا رذنم نع شمالا ل

 م 1 : 00



 ( 1س), 8“ . سدانلو قتلا باتك ال هز .( 0.03 (صيخاتلا عم ك ردتسلا )
 مكنم هغ زتئالامعا | ارحم مام هنالو منا 8 مكيف سالا اد هلازيال لسو هل اوهيلع هللا لض هللا ل وسر لاق لاق

 هاجر خلو ذانسالا حيبمص ثيدحاذه# بيضا ىختاي مو ديت ذب هملخ رارسشمكيلع هللا طلس كلذ متلفاذاف

 ناس نب قدبمن نجرلا دلع انم ىثلا ن د !اطىلا ن ا

 ىردأ ام لاق صاعلانب دس لاو يع ةفذخ ىلا مقرر لأ فاد دعس نع ىروثلا لعب ىلا نع هبا ن

 ضرالا يفد ىترتهنلا نمةلس ص اهماف ةقيلا لقدر مت دراوا 5 ١ ندا موق ناطلسلوانن مث در انبسالا؛ يا

 اعزق ام وق هللا ثعب , مل انقالا هليا َتالوَع كورتم ٍد>ا سيلوا,منامدحا الو مدار دا نيلاهناظخ اطو

 ثيدجاذههريبكلا تاحسلا تحن تيصاذا لامن أكق يقرلا باحسلان م ةمطقلا عقلا لاق في. رمل ع 8

 * هاج رذي و داتسالا مسي

 لاقلاق لثاو.ىنا نبا نءمماج نعنايفسا:”دجو رمتىبا ناان' بلاط ىبانب ميهأربا انث ىسدع ن.للع# ىنادح 9»

 ا اذه# جضارركاسا ١ رثكاذاو نوعاطلا عقوو لتقلا رثك يلا ٍرثك اذاورطقلا سبح نازيلا شب ياذا هللا دبع

 * هأجرخ :لو نيخيشلا طرش ىلع مني ثيدح

 ناملسيبانب كللادبع نعىس دولا فسورو اانث دان ميمن انثدمم نب لضفلاا#“ لمؤلا ندم « يبربخا )»

 لئابقلاب ذا ِ ةدعملاىذ يف مو هلا اوهيلع هلا لص هللا لوسز لاق لاق هدج نرعهيا نع بيعشن و رمت نع

 برم ىتحو ة رججاةبقع ىلع و ٌوامد ليس حج ءامدلاا ل :عةمحلمن وكف جالا بونيفرداهتو

 مع ىضر ردا ل اهاةدع لثمهمياب كقنعان رضت يانا هللا هور اك وهو ميابي ف ماقلاو نك رلا نيبينايف مهجاص

 ن هللادبع نع هيأ نءعييعش نو ر# نع هللادبعنب مح يق دش سو وأ كك ءاهنيلا نك اسم

 قارا

 متلف !ذاف مكنمهعزمي الامعا ْ ودي امهنالو متنا مكي م مالااذه لازال ملبسودل او هي او هيلعمتلا لص هللا لوسر

 هيب يحتل ع وحتلاذهقلج را 2 هللاطل-كلذ

 لاَ يصاعلا نبديمس بويع ةفدج يلا قد لاق ة ةفاذج ندهس نع يروإلا ىلع ىبا نعهيبا نع# ناهس ف

 ضرالا يف يب "رتل نمةلسوسم اه 0 ا رمد راوا مكل سل موةناطاسل وانت مد را نب سمالا يا ىرداام

 أعزق اموق هللا ثعببمت ل اتقالا هللا هللال وقت كورتم دجا سلو انناندسا الو اهداردجا س ل اهماطخ أت ىتد

 « حي هريبكلا باحييلا تن ترماؤا لظامم أك قيقرلا باحسلا نم ةمطقلا علا لقضيرإلا عزك
 لقلارثبك انرلا رك اذ ورِطقْلا يسبح لايكبملا سخاؤا هيبادبعلاق لثاو ىلا نانع مماج نع 4 ةنييع نبا

 *(م غل جرحلارثك بذكلا رثك اذاو نوءاطلاعقوو

 لاق هدج نع هيأنع يبيهش ن و رمت نع ناملس ىنان ١ كللادبع نعىب دهملا فسو ونا انيداجح نب معن د

 تح ىنع ةيجلم لوكحت جالا بهتيف زدات وتقل بذات ةٍدمَبلا ىِذَق 2 اوهيلع هللا لص هللالوسر

 نكاس ول نيل 17 هنعىضرب رد لها ةدسغ لثم همياس هر اكو هو ماعلاو ن لاني عيايف مهح ح اص بره

 سانلا جميلا ورمي هللا دبعنم هيبانغ بيميشنبو رمز هلادبعز دم يدع فسوو ((لاق) ضرالا
 0 حجج

 . لاح سبح نا زيا سخن اذا )



 0 هوت 0 ا

 (< جاإ , :(محاللاو تقلا باتك) (5.50 (.١ صيخلتا مع كر تسلا )

 . |سوهل اوم لع للا كس دمج ل اةميش نولتقو ناس سارخ لها بلطىف ىنايفسلا ليخ لبشو ناد اا رخ ضرا |

 *ىدبملا باطيف ناسا رخ ىلها ا * ةف وكلاب

 ازافملا دئاخأبا ءاطعن باهولادبع انثبلاط ىلان ىيح انثلدعلا فش وبن بوقعن نيسجلا « ايريخا د

 اهو اناوج لق نمي ج رخ دولا تان رامتأو أز اذا لاق هنع هللا ىضر 5 نعءامساىنا نعم القىف! نع |

 # هاجرخنملو نيخشلا ط رش ىلع حيص ثيدحا ده+ىدجملاهللا ةيلع اف اف ارجدما +

 | ياىثدح ماشهن داعماَين ىتلان: دمجانم بااظينانب ميهارب اننئرشلا دم نب ىيحناب ر 5 زوبا # انربخا جاد

 0 انيلطف لاق ةكمانمدق ىت> ىناحصا ع نمرغ ىف تقلطنالاق ة ةعب رن نال نع : ةدب رن 0 ةداتق نع

 [ةمامعو ناب رطق نادر هيلع خ خيش اذاف دحسملا ىف هانعج رف لحار ةرايف كدت نم بل «. راف هتفاو لفور<نا .د

 | بذكلالاناقزورخسنو نوبذكتوز وذككق ارعلا لها ايمن ا!لاقّقارعلا لها نمانلق مت دن مل

 |مكوبناكدكن ءاروطنقىنا كشوبلاق خسارف عبرا انلق ةبالا نيبو مكي كبح دلما

 [دف والا سنخ نيعالا راغص موق ةلجدر هن مهلويخ نوطارب تح نوجر خم اةينعاقوس ناتسجسو ناسا رخ نم
 * م اجرخإو مو لسم 0 0 احلا حب ثيدح اذه « ةقرطملا نامل يمرس

 نعىاملا ماحو وادب 00 ميهاربان ملسمانن ى مداَعلا قاحسا ن ليعمسا انب لدعلا ذاشمحن. ىلع # انثدح 9

 يق 0 امل ناملا نب ةف دح نا هدج نع هينا نع ماللس نب ا دوم كك ها نم نئبح

 كراشامىلا مهلا مدن . نم حلفا ال قاف ىلع ءاجسيبحو ( رو رسم بع م لاقف اضويقمالا كارئام ةغ دحاب هلا ولاق

 نع لسو هلاو هيلع هللا لص للالوسر نولأس س انلانأك ٠ ءوسلا ت>حاص نم 2 ,دغ يفارداغ

 ٠ مه لاف لاق رش ريما كلذ دعب ىلهف ريمي هللا.إب ءاؤي رش فانك انا هللا ل وسراب تلعفر شلانع هلأس يربك زيملا

 ' توئتسالو ىبدم نو دترمال ةمئادمي ن وكيس لاق لا تاق :لاق رش نم ريخلا كلذ ءارو اهو تاق

 | ريمالل عمسنالاق كلذ ىنكر دا نا منصا فيك تاقف ن اسنا نامثج يف لاجو بولق معد ةلاجر موةدسو ىتنبس

 * ماج رخم لو دانسالا ميك ثيدح اذه# كلام ذخاو كربظ برضاو انعالا
8 ٍ/ 

 ان صفح ن نييسحلا 2 ةموران هللا دبع نب نكات, فها أ! قاوم ءصالا هللادبعنب دمح هللا دبعوا « ان ربخا

 دك ست

 | فنع هللا ىكر يراصنالا موعسمىنأ نع 4 هبتعنب هللا دبع نع كرا , مساعلا نع تبانىلان ت تق مدت نع لايمس

 لاق رو رمدم نع (

 | ةميشنولتشو ناسا رخل ها باط يف ىايغسلا قيخ لي قتوناس ارخ.اولخدب ىتح مهنم ةفئاط لبقتف مهفلخ نمقتف

 «ماوربخ(تاف) ىدهما بلط ىفذاس ارخ لها جرخمن ةفوكلاب دمحلا

 نم حلفا ال ةقاف لع ءاح بيبح وزو ريبص بع مهل لادف اضوبقمالا كاراماولات با ىعاالا نم سان هانا رضتحا

 «جبثب .ددملاءويسلا بحاص نم مويلا كيذوعاف هبردغىفارداغ كراشا ىلا ميللامدن

 لق يراصنالا ملا 6 هيتعو 3 يب ِن مسالا نع تبابيلا نإ ب بيبح نع# نايس ْ

 تسب :تاويدينتت

 هلل لو



 (4ج) مدار شا باتكأا ١ 02 ١١ ١ عصيت ل رتلل»
 طرش ىلع يح ثردح اذه##سرات لنوانو كستملجو علا الأ مهم ضر 3 مما ثالثل مم لو ناو ١

 ٠ هاج را 1 ددسلا
 توكنأ تمطتسانافتاففوو ( تانع:ةنتفللزا لاقهتعهللا قط ةغ 2 2ث هتو نيدن نع شمالا نعنايفس 1 انئىدبم نبنحرلا دبعان تلا نيدحصان بلاط ىلانب ميعل رات ىربتما دج نى ايزك ز وا انربخا اف |

 ل مرهون طر نع هرب ب م نكاح لمف ةفحدح ء.لاقصهون دنيز :,ء ةريضح ن كراخلا * ره ناس ادعو ٠ رئادع لاق# هاف اهوفا

 00 ا هللا َُض هللا ةالزسملا .ةءاوس ا ىكر كلامثب ل سس 00 رقد لزوت |

 رتل ان لعلار رمل هبا لاق لح ر لن تن رقلا ارق هللادبع دنع ةليلاس ولجاتك لاق قورسم نر

 ةدئن اد يرحا اذه نع 1ع 0 امدللا ديعلاهق ةفيلخ ررشالا هذه تلعو لولا اوهيلع هللا للص ا

 عشا 0 رلان 8 باتكلا !ذهيف عاستلا ين :مسال# ليْتار ما ىنءابق ةدع رشع 0 انا 7 كأبق 0

 ةعيهط نااانث( الاق )ندشرو ديلولانم دام نب ميمتانت' ينا رمشلا دمت ن لضفلا انئلَمّؤملا نبدمم 7

 اولخدد ىتح مبسم ةفئاط لبقتف مهفلخ نم قتف مهيلع قت مث مهغيج نم ضراالا عابس ءامسلا ريظ عبشنل قا سبق رقأ

 تاغ 4 سواك

 *( مح )سيراتو وانو كسنم هّللاالا مهتدع لسباموما تالثل مبنارو نمزاوكقلا هبلص نمدل و ىتح مس
 امافقوامةفذح لمس سهو ند زنع ةريصح نب ثرامسا نع(ىروثلا)تابعتو تاهقو ةنتفا نا ةفدح # لاقش |

 *( م تيا ل ساء لق اهمايعتام لبق فيسلا دمت اذالاقتأا

 شرق نم « مالا لد وهل او هيلعهللا لص هللا كوس رلاق سنا نع ىنانبلا مسملانبلغان نّرَعن #« قعصلا»

 *(مجلاد :213/ !وليفو اولا ذا اوطسقاو اومن رتسا اذا اوحرام تالق مكيف اولمعام

 ماس لق قطن لل ءئعلال :رعدلا2 نع دز نإ 6 دامع لج

 *«ليلا ارساى غارق ةدع رسل الاخ ا[ لا مةغيلخ نمةمالا هذه كاع 6 مل وفل" لغم لص هللا ل وسر

 ربظي لاق يعن ء نامور ىبان :ءليبق ىتا ن ءرع ةعم_ ٠ ا ( آلاق) نب دشرو ديلولا انن دامس ن 4 ممن ف

 ل

 نس همم ن.دلاع نع هزن داع ا نادع 0 لّضفلا ن نيم ا رم ا

 ةعخو مهنيس نوكي مماشلا ىلع يتايفسلا رهظت لاق هنغ هللا ىعر تلاط ىنان يلع نع نامور ىا نع لبق ىنانعأ

 مولع قتف م ث) * مهفيج نمضرالا عاابسو ءاهسلار يط عبشن ع اسقرم 3 ةعقو موس نوكن م ماشلا ىلع ىتايقستلا ا

 7 يدا بذا لالخ ثالثرك ذ)



0 

 0 5 - 5 ع

 ( كنلا 7 دلي م 0 جوجامو 0
 تحبس

 [ةايززادمحن ' ميهازرا نعناهتلا] حب رتاط ديشرز دوافان ماعوناانن .:سملا نب نيساسا# انربخاو ظ

 لاقان رقمالغلا اذه شيعي هللاق سول او هيلع هللا للص ىننلان ا هنعهتلا ىضر رسل نب هللا دبع نع هنبا نع ىنا ال الا |

 * ته 1و ليج شلون لج ذب ئع اذهتوكأل لامق لولو“ ههبو قلك اوس ة ئام تاق

 الاوان ذادنع اما ربدلا ميهلا ربا نب قادعس ان ىلادت هلا ام رحاكم قاعنصلا لعن دمج هللا ديعوبا # انريخل ل: |

 | تيقدقو ماشلانمزامر تهيلع م دّمقو رم نب هللادبع دنع تنكلاةىناو يلا رباج نع تهنونب قاحتسا نعرمعم |

 3 00 0 كتبرف ثنيع نم نمىتطا امنوا 1 6 هللا ءانشأم 0-0 ا 2 |

 اداه شيفن هل لقرسوهلاو اوةنيلع هللا لص ىنلانا رسل ن هللا دبع نع هنأ نعىناحلالا دايز نب دمك نبإ ميهار راس أ

 ههجبو رم لولؤتلا بهذن ى و اذنه تومال لاقف اق لول“ ههاويف تاكو ةنس نأ شادلاق انرق مالثلا|

 تعز انكلع كلم نغ لاقةتشأ مدنع تكردق لاق مهفكسيإم كنها دنع تك له لاَكق كاضمز نم 0

 كونهم عض ناانغا “لا كلوت مس وهلاوه يع هللا لص هللا لوسز تمعس ىف مهنفكيإم مل تكرتفأ

 توم نمىناظا | 8 لاك اه 8 ءانعازم سدت لاق مليا نذوب النا قاوديس قرشملا تلا سر ّ لومت 1

 2 : .( والو قفا باتكا) 3-2 عضم تدر 2
 1 كيل : ب ىو مصل راكي ال سوا او

 0 ءأأ
 1 100 روقان دروع هنعانإ سوزان ادع قرش قاد دما ْإ

 قارا ملبن 0 4 ميلا 0 افاماعط هلا اييذ ىاوفانإب فىاعا ةك ركبوا عم

 ب ةتس ةئائاس لافرق مالعلا اده 0

 تم ع هللاد علاق ة ةئف هدنع تكردقفلاق مفكحر|م ل هادنع نك راه هللادبع هلللاةق ناضتمرنمناتليلا

 :انعا ارملاب ىتك لو : لسوفلاو هباع هللا لص هلا وسر تمس ىناغ مهفكأم مك كرك كسدمر امل. كنلغأ

 اههنذ ٌؤفلاق تذل أتناو تندديسو تملاس تب سغاذانسمشلاز ال امها تمدح : ًاعدا لاق لوسي 0 ا

 نا ناودس قارسلالا تراب لوقتف امه نؤ ويلف تنذأتساو تدحسو تملسف تن خامو ناك اذا ىبح

 كاو

 عيان ذم لسو هل اوهسيع هلا لص قا لوسو راز لوي رسب هلا كغ سم ىصحلا مساتلازب 4 دخول

 هنا اغه شرس لاق ىسأر ىل 1ع ملا يو انلاعذو لك افاماءلع هلأ ًايفىاوفا ند ١ فلتخأ ثنكو ركب ىلإ

 «ةعس شاعف لاق انرق
ْ ْ 

 * به 3 تح تع لق

 تال تن ' دقو ماشلا نه نام رهق هيلع م دقف ورم هللا دارعدتع ت تنك لاق نإ اويمللا رباج نب © بهو ف

ين :امك او حل نؤولف ثعذاتسلاو ثادحشو كلم تر غاؤا نع فلانا لاق انتدح اعلام
 | انتة وتالف ًامو

 لحجرلا توعامو لاق جا وحامو خوخ أانرك وهن الا تتعا نكن اهحاع اا غفت ال ةمايقلاع و ىلا دثم ومنذ كثب نع

 موت (١١هز]

 ش



 (:ج) < مالمو نئقلا باتك) 2( 45١ ( صيخلتلا عم ك ردتسلا )

 .:ىعزادبع حي رشوا ىنثدح سهو ن هللادبع انثناملس نوب رلاان' بوق. ندمحش سابعلا ونا 4 انندح

 هللال وسو ث ثعمس لوى الواب هو ننايفس تيبسلو قاب شرلا رمش ينانيديبس تسسلم رشنا

 نمحرلادب ,ءلخدفلاقةريجحناا | متندخ لاين قايدجا ضرالا روظ ىلع ةثاملا نال لوف لس وهل اوهيلعللا ص

 لامه د ثردحلا ادهنع زنزعلا دلع هلأ ًاضرييكخيشوهوا نايفس لم ناو نب زب رعلادبع ىلع ة ةريجحنا

 هلع هللا لص تلالارسز كيف ادكش نايفش لامفةئاملا نار اهعمزناك نم دحا قس د ىنعي هلعلف ززملادبع

 ن.لعنينم وما ريما لوقةحص ىلع حضاولا ليلدلاو# هاجر لو دانسإإلا ميك ثيدحاذه# لوقت ملسو هللاو

 بهو نب, نايف ناورم نززعلادبع لوقوىراصن الاو رمبن ةبقع دوءسم ينالدنو هللا ىضر بلاطىلا
 ن نبيغا ني لع انفعال بح ندع نب ىيحباني ظفاملا بوقم, ندمح هيلادبعوا( هانت دحام )ىنالوملا

 7 رضن واانث هنا نع ناملس ْ رمتعملاان' لاق بزمقنب ةملسم نب هللا دبعاتس ىثشرملا رضنلا ندمحازب ميهاربا

 مويلا ةسوفنمس فن نمامك لذ نموخنو ارهشب هيوم لبقلاقدلا وااو لص ىنلا نم هنمَيلا يضررباج

 * حيحصلا يفدانسالا اذه ثديلا ادهم جرخادق# 7-0 ونةيح مقرا املعيفإ

 ىنثدح ىناعتصلا مركلادبع نبليعسا انثديعس ن ةبيتقانث ىلا ىنادح بوقع ندم هللادبع وبا# ان :ءبجو

 هللا ىطر هللادبع نر هنعتااشام اذهل هينمن بهو نع ع ليقعهيا نءهبنم نب لّمعمنب ليقعنب ميهاربا

 ابهملعاءاوةعاسلا نعزول ااسن ريشبةنوم لبق لوق لسودل اوهيلع هللا ! لس هلا لوسر عيسلا ىلربخ اذهب

 دانبسإلا حي ثردح ادهو# ةنس هلام الع ىبإب مويلا 3 هس وفنم سفن ضر الا ىلعام هللاب مسقأو هيبادنع |

 دولوم م وبلا كلذ ضرالا لعامدارااجا لس ودل او هيلعتلا لصهللا لوسرنال وقعملاموبفملا ظفللا اذهسهاج رخل و

 دلو نمزا الباطملا اذه لس وهل اوهيلع هللا لص ىنلا مهطاخ ىذلا تقولا كلذ نمماع ةثامهيلع ينايدلودق

 يراصن الا ذومسم ىبإلل وقلاهف ظلمنا هنع هللا ىضر نينمّْؤملا ريما نا ىرنالا ةنسةلام شعب الماعلا كلذدعل

 .مةئا11 دمبالا جرفلاو ءاخرلا لهو يحذكموي وه
 قال ودنا بهونب نافع كايدو ىابيشلارمشىلا نإ هس تمس عب رشز , نمحرلادبع ىنادح# بهونا»

 زيزعلادبع ريا غلب اف قابدحا ٍضرالا رهظ ىلعو هنا ١ نال : لسو هل او هيلع ل هللا وتو كسا

 دحا قبال سا - زيزعلادبع لاف هندخ اذه نع زيزملادبع اهلا خيشوهو نايس ل ناو ا

 *«حعصص# ل وق سوما اوهيلع هللا لص #11 سل اذكه ٍنايفسلاَتف ةثاملا سأر ىلا همم ناكمرمي

 رهشد هنوم لبق لاق ها م” ديلا اع هينا نع ناولس نب 4 رمتيم »

 0 0 هاور# ٍدثمو ةيح يه ماع ةئاماهيلعىناي موبلا ةسوفنم سفن نمام هوجحنوا

 اراجت كاأسلاق -- نعهينا نع لّيعمن ليقع نيميهارت ربان ىاعنصلا مركيلا دبعن ليعمسا انام ةبيتق 9

 هتلادنعا ملاعب ةعايسلا نعزولأس لوقت رهشل هوم لبق ملسوفلا اوهيلع تالعذالوسز عميس هبأ يب ر يخاف

 * حربص# ةنس ةئام "ةلعدا مى ةسوفتم سف نم ضر لعام هللا مسقاو



2 06 

 ( د ومحلا ماقالو ا ع

 هاه ف <« محاللاو نقفلا باتكا) . 4:54 6 صيخلتلا مم كر دتسلا )

 الامهلع ىسيعم ىسوم ملا ليلخ ميهاراممالسلاوةالصلا هسيلعليربجسدقلا حور'مفاش لوا نوكيفةعافشلا ىف

 ا كرابهللا هرك ذىذلا دويحما م اهلرسدنم» ايف هدعب دحا مفشن الاعبارم كيبن موقت متلاقم السلاو ةالصلا

 ٠ ارانلا يف توا ةنللايف تس ىلا رظن اى سه نم سيلفلاقا دوم امامك ركع فترا ىسع ىلاعتو

 [ىريو لاق ةدلبمحلا مم ذخاتفلا ة» متلمول لاق 2 < ةنلا يف ىذلا تييلارانلا لها ىريفلاق هلل مووهولاق

 .نوملاصلاوءا دبشلاو نويبنلا وكن الملا عفش مثلاقركيلع شا نمنا الوللاًةيفرالا ىف ىذلا ثببلا ةنإلا لها

 .قلملا عيمج نم جرخا امم رثك ا رانلا نم جرخيف نيمارلا محرا ادا هللا لومت مثلاق هللا مهمفشيف نونمؤااو

 مطنكن مل ونيلصملا نم كلب ملاولاقرّمسيف مك كلسام للادبعأرق ملاقنيمارلا مرا انا لوب مث لاق هتحر

 ءالؤاهىف نور. لهلاق ملاعب را هدب هللاديع دقمف لاق نيدلام وب يسال ودع احلا عمض 0 ونيكسملا

 | 'ئجيف لاق مهناولاومبهوجو ريغ دحا اهنم جر النا لجو نع هللا دارا اذافريخ هيف دحا اهفل زيبامريخ نم

 ' اسر 0 ا ذ دنمف كفرعااملوهيف نالف انا نالفا,ل ويف لجرلا هدانيفا دحا فرعيالو رظنبف لجرلا

 [ج رخم الف مهيلع تقبطا كلذل اقاذاقن وماكت ال واهيفاوعسخا كلذ 0 :ولاظانافا دع نافاونماتخرخا

 * ه اجرخم م ونيخيشلا ط رش ىلع حيحص ثردح اذه سب

 ىضلاريهزن بجلا خمول وىدمملا ميهار !نيدمج هللا دبع و اان ااا رك زونا# امدح 9

 8 ممن نعو رم نلامملا نع في رط ف رطمان.ةبواعص نتريهزانت ليفالادح نب هللادبع رفعج واانث( الأق )

 ىتنلا كمااموا لئاقلا تنا خو رفاي يلع هل لاقف دوءس» ولاةبدع هءاؤطهنع هللا ىضر يلعدنعاسا اجت نك لاقةجاجد

 1ل وقت لس ومل اوهيلع هللا لص هللال وسر تعمس امانثدش لاق عارم لف عرش مريخ ال ىنااما لاق سانلاىتفت

 الل قرط نع رمال لعوةنس ةئامز وكت الل وت ل-- وهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر تمملاَف ةثامايف

 ا م. اادمبالا جرفلاو ءاخرلا لهو يح دموي وهن كلذاءا كاونف لواىف او كلنا افلا

 مانثدع » عتملعو»

 محا عقتنالابار كن موقت موسع مىسوم م ميار م بيج سدقلا حور عفاش لوا نوكيت ةعافشلا
 أ زانلايف توا ةنللا يفت د ىلا رظن. ىهوالا سفن نم سيلف هللا رك ذة ىذلاد ومحلا ماقملا وهوهيف مف ثنا مفددمب

 ملل

 "أ هللا لو مث م ّللامهعفشيف تونمؤاا و نوحلاصلاو ءادهشلا ونويبنلا و ةكلالملا ميدي مم ةرسإلا موبوهو

 ظ جرخ الفال دارا اذافنيمحا لا مراانالوقمهتحرب و : ميج نمجرخاام ا نمج رخيف نيا ارلا حراانا

 لوتيفزالفاا الفا لجرلا هب دانيف ادحا فرعي الفرظنيف لجرلا 'ئجيف مهماولاو مههوجو ريغ دحاامم

 أ كلذ لاق اذاف نوملككالو اهف اوئيسخلا لوقف نوملاظانافان دعنافاهنمانج رخاانيرنولومت كلذدنعف كف ىعاام

 ظ «(م خ)رشب مهنم جرخالفموبلع تبا
 ا هءاخ يلعدنعاسلاج تنك لاق ةجاجد نب سيمت نع و رمبن أل اهنا نع فيرط نب ف رطمان' ةءواعم نب« ريهز »

 |.هللال وسر تبعه لاف ةلاملا ينلوش ملسو هلا اوهيلعتلا لص هللا ل وسر تءمسام انثدح يلع هللا ةفدوعسموبا
| 

 ول كانا تأمجا دق كلا لتف فرت ضوالل لع ةنس ئام نوكتالل لومت سو هلو هيلعّللا لص
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 اي ىتيسسل ٠ الل بم بس صعمأ نص

 («ج) «مالللز نشتاباتكا) 65000 صفا غسل ردتتال .
 قاخمذأ ىنم سيلفذوكينا هللا ءاش امنيتخفنلا نين و مكنرعاش *نمآلا تامالا ضرالا وفا - ش

 سيلا سا ءاملا كلذنم م انج قمه :اخ سهلا لا / دع ا تناغم ءاماللا لس ريفلاق ”ىث 1

 مومن ملاق روختلاكلذك امومنس ضرالا هبأتييح افاياحس ريشتق ححاقرلا لاس رئذلا هللاو ناَذعأ رقع رثلانم

 لجرةايح قويحيقن وموت م هيق لخ دم ىتحاهدسج ىلا سغ لك قاطتيقبف خفنيف ضرالا وءامهنلانينروضلابكلغأ
 هعش هل عوف صم وهن وال! اًعشتلا زود نمديعي دح أس يلف عامليف قلما ىلا ىلاعتهلا زي مثلا نيلاتلا رانا ا

 0 رايك اجر 7 2 2 0 .ٌ م 0 0 وقدوم اقفل ظ

 لوديعت نم 0 5000 ىىلاعا هن هنن رد 0 عوفقو 0 ارق مل ا

 ءأ هه كرش الو هللادبعت نولوقيف نودستنم لوقف انالثوا نيتسع جر هتتيف اةيشدم كر شدالو هللادبسن نولو قش

 قاسن ء فشكي كلذ دنفلاق هانقرعانل فرتعا اذا هباحبس نولوتيف لاق كلر نوفرمتل ه لومي لاقاثيش 3

 وت كل ا ل ديدي

 ظ 5 3 5 رع د كلدكم ب عرساك مح 0 حمرا 0 ا ضزت ْ

ت هللا نذأب ملاق كلم كنأطباامنا كل أطب !1ل وميقى تنال اذالسر ىالويف لاق هنطي لع طبات الجر ١
 ىلاع

 دين انسلا » :ب اش

 سيفاتلخ قالت ىلا: هللا لثمح لق ل ل رخ لوصفف نوموق ل م

 لاقار 1 7 نولؤميق نودسن نمل]وتف دولا ى مايقلاق همت عوق م وهوالاائيش هللا نود نمديسدحأأ ا

 ايضريع ني ؛رذاكلل ذشمون منهج اتضرعو هللادبعأ رقممباررسلا ةعيك نبي مهرذا مت نولوهفءالل كرس لعأ

 ؛تارشلا 2 نولومتف ءالل 00 0 سيدو

 نيملسملا ىلع رع ىتح قلذلا هللا لثمتم< ”لاقنولوةسم مج محا عوفقو الق اعيش هللا زودنم دبعي ناك نم كلنكمت 7 ش

 ص م وح

 ار )ف رعااذا نولوعق حاد كوق رت لهلوعقا تك كك نالو هتلاد عنا نولومتف ن نودع نص لوف(

 اهنقاع ع ادحاواوظ حروبلخ نوققلالا ققيويادمباس قرحآلا 01010 ىيبسالق قاس نع فعكي كاذدتهأ

 نانلارمبق متبج لع برظنف ظارصللا "سايت نوللس مت داو ووسلا لا قومدلا متتك لعلوتق ديفامتسللا

 اشم ماعس لجرلا رع تح كلافك م ماهبلا عرس اك جريلطلا 0 مم خيرلا راكم قبلا سلك ارسم ملا امعانردسكك

 نذابم كاع كنأطيإ امعلاشلب أطبا 1 لوعيفى تألم اذان برئ لاو للطن ىلعطبات الجر #رخآ "1 اوكي م ا

00 

> 

 حن

 ككش "يو تاما عض |

 تح هليا 0



 م داليدا اه

 (4 ج) ' ..( معاللاوزتفلا باتك) ٠ 2650 + .٠ . 6 صيخنتلا عم كر دتملا)
 1 ماسلا وجا ارق مودل واهيل اوس ىننلاتعمس لاقدنع هللا ىضر يملسلا ءابلعنعىبا ىنثدح صفح أ
 خ٠ اجرخ 1 ودانساللا ار ثردح اذه« سانلا ةلا اثح ىلعالا ا

 ش : ,جرلادع مرش وأ ىتدح هون هللا عانت ناملسنب , عييرلاان بومعلا ندم سايعلا وا انيك د ظ

 هيلعتلا لص هللا ل وسر التلاقدهنع هللا ىضر ة ربه ىبا نع لبج ىبا ىلوم ةورفىنا نع دوسالاىبا نع خرشنإ

 هل اوهيلعتا لص هللال وسر لاّمف اجاوفا هللا نيديف نولخدب سانلا تن .ًاروتنلاو هللا رصن ءاجاذا لوم و

 ههاجرخبإو دانس الا حي ثب دحاذه#اجاوفا هفاواخ دا احاوفاهنمد نجرخيل ماسو

 ن ةملس نع نايفس انث رطشمنا نيل 3 امصالا دهازلا هللا دبع ن دم هللا دبع ونا # ان ريخإ لف

 دوعسم نب. هللادبعلاةفلاجدلا هدنعرك ذف هنع هللا ىضر دومس نب هللا دبع دنعانك لاق ءارعزلاىتا نع لوك
 طغشذخابةقرفو ميشلا تبانعا ت1 تاو مل هيأ و هيج ةقرف قرف ثالث ىلع هج ور 1 سانلا ا ا نوقرتفي

 قاباور عشا سرف لع سراف مب ةعيلط مهلا نوشدبف ماشلاىرق نونمؤملا عمتج تح هنولنامت 2 و ميلتاق تالا أ

 رمشاس رفلاقدوعسمن هللا دبعنادجانن ةمسرنع قداصوا ىنثدخ ةملسلاق رشن مهص مج رالف» ولتتةيف لاق

 ججرخم مثا ذه ريغاثدح باتكسلا لها نعرك ذب هتممسلاق هيلال زني حييسملا نا باتيكسلا لها معزيو هللا دبعلاق

 هللا ثع : ملة نولتش ب دح لك نءثو تادعأ رق مامفنؤدسفيف ضرالايف:نوحرميف جوجامو ج وجأب

 ءاملسريف هللا ىلار اجيفم مس« ضرالا نتنتف اممنونوميف مرخاتم - يف حاتف فغنلا اذه لثم هاد مهلع
 حب رلا كلت ةنفكألا انؤم نضوالا هج قلع جند رف ةدراررز ا ,يفاحترما تعب ملا مهنمضرالا رطب

 قلخ ىفبسالف نرةروصلاو هيف خفنيف ضرالاو ءاسلانين رود !ابكلمموقم سانلارا ريث ىلع ةعاسلا موقم لاق

 ثتاوامنلاق نوح رق“ 2 نوانتا»

 * ةفارخ هبشريألاو كلاه ناملس لب

 « حي« سانلاة اثح ىلعالا ةعاسلاموتالاعوف رسم ىملسلا ءابلع 4 نغ»
 هلااو هياع هللا لص هللا ل وسرالث لاق ةرب سهىنا نع ةورف ىبا نع دوسالا ىلا نع مب رسشنب «نجرلادبعإ»

 : ميطعالابل وفا هيفاولخد اك اجناوفاهنم نج رخيلامفاجاوا هللا ن ديف نواخ دب سائلا تيأرو ملسو

 هحو رأت نوقرتفشلاةفلاجدلا هدنعرك ذفدوءسمنادنعاننك لاقءا رعزلاىلا ن :رعليهك ن ةملس نع # ناهس و»

 عمت ىتح همولةاو مهلئاق تا زملا ظيشانخ |: ةقرفو حيشلا تبانعاهاب ”[ضراب ق حل: ةقرفو هعيشن ةقرف قرف ثال'
 ىنثدك ةملسلاةرشل مهم مجرالفنولتنقيف قلباو رشا سرف لع سرافمهيفةعيلط مل وثم, يفماشلاى رق نونمؤا]

 لاق هيلا لرمي حيسلا نا تاتكلا لهامع رو ؛لاقرقشا سرفلاق دوغسمنبا نا دجاب نب ةعبب رنعو داص ولا

 لتقف فغنلا لثمأةناد مهيلغ هللا كذب . ماه فترودسفيف ضرالا يفز ود ريف جرجامو مج وجاب جا رخم م

 اير ثعب . ومهم. نضر ,الا رهطيءام ل سيف هللا ىلا راجيف مهنم نضرالا ةتفاهنم نووميف ثرخ انمو مهعامسا يف

 هينا خياووملا كلءموهت مث سانلا ا رمش ىلع ةعانسلا ا رلا هتفك ألا انمؤوم ضرالا هجو لع رذم ال

 هللاءاشام نيتخفنلا نيل ن وكم كنرءاشامالا ضرالاو ءامسلا يف قلخ :ىئبب الفذ رقروصلاو هيف خفتبف ض رالاو

 نا 61١4



 .(4ج) © مخالملاو نتفلا باتكو ١ عو١0 0 كرادتسلا)

 تزانانتةمل ب نذاماتن قخاللا نابع لات 3 ,زيدنبنيسحلا نب ميهار | اين لذعلا ذادم ن.لع# اندح 9

 هللا هللا ضرالا ىف لافت ال تح ةعاس ١" موال رسوهلاو طاق لس ةارلزسر كلت ل 2 ئطر نس !نف

 رطع ىتحو ةأرما نيس ميقلجرلا نوكي ىتحو ةرص لجر هذهل تاكدق .لوقتف لمنلا ةمطقةأرلا ر 95 0

 * ه اجرخم لو و لم طرش 2 لع: ةسسا ذل( ضرالا اع مالوم ءامسلا |

 بهو ن 7 - ن دمج ان 0 ءاجر نب دمحو ليسا نويل ناخب دي ىثدح 9

 أ نا الاهلاؤل 0 اع ةعاس يرق هيمن وعسر ل 8

 * هأحرذ *«طولشم طرش د نمضي لل

 (دمصلادبعن, ثراولا دبع ان دحةَحأ ندم نب هللا دع أبنا ىراخع ىبزأا هللادبع ندمحا 3 وا امدح ل

 هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاقدنع هللا ىضر سنا نعتببات نعةملس ن.دامحانن ىلا ىتثدح ثراولادبعن.ا

 لجراهذهتناك دقلونو !ممفرتف لمنلاب رْمةأرملا نا ىتخوهللاهتلا ضرالا يف لات ال ىتح ةعاسلا موه الإاسو

 طرش ىلع ح حي ثيدح اذه# ضزالا ترن الالم الارطعتو حو دحاولا ميلا ةاررعا نيس ىف نوكي ىتحو

 3 هاجرخم مل و لسع

 ناماسىلا ن.ناماسا: ىارتلا مكحلا نبمساقلاا ْنادمهلا ةريغملا ندمج اع للا ذاشم نب ىلع « انثدح 0

 ةعاسلاموةناللاق هنا مسوهل اوهيلعّللا لص ىنلا نع هلع هللا ىضر ةرب سه ىلا نع ةملسىا نع ريثبك ىلا نب يبيح انب

 ركييال قي رطلا طسو ميكتت اراهج اراهم ةأرما دجوت ىتحو ةجاح هيف هلل دحا ضرالا هجو ىلع ىقيبال يتح

 2- لثم موف كادف ااياق قيرطلا نع انتحل وللوهي ىذلا دئموي مهلثما نوكيف هريغالو دجا ِكِلِو

 ه:ماج رح ملو دانسالا مي ثيدج اذه * مكيف

 ن ديجلادبع يثدح تبان نب لع انث' ىلا ينثدح لنج ندا ِن هللاديع انث يعبطقلا رفمج ندا #* ىلريخا 0

 ىحأ ةعانللا عوقتال اعوقزس نيا حن ثباثاثة يل دامجان( الق )ديضلادبعو قجاللان امن 4 ىلع »

 ميقلجإلا نوكب ىن حو ة م لجر م ذل ناكدمت لوقتف ل مالا ةعطق ةأرملارتيتحوهللا هللا ضر الايف لاقنإل

 : ةوولوالا قيدلاالو هام | رطع ىتحو ةأرمان يسمح

 عوف رسم سنا نع دعس نب نانسنع بوبحىلانب ديزي نع ثراملا نيورمت اننيحع انن « بهوناا يخنانا لف

 (تان) (م)ركحنلا نعيهنبو فورعماب أبو هتلاالاهلاال لوقت لجر لع ةجابسلا موقتال هديب ىسقن ىذلاو
 # لإ هلو 7 0 نبل

 لاقل سوهل اوهيلع هللا لص يننلا نع ةربهىبا نعةمليفا نعريثك يبان يبيح ناماس يبان ناما- # نع و»

 كن. ال قيرطل طسو ميكتنارامس ةأرما دج ىتحو ةجاح هيفةتادحا ٍضرالا هجو لع قيب ىتح ةعاسلا موفتنال
 5 مكيفرمس وركب لثم وهف لا دفالباق ب رطعلا نعام والو نمو وان وكيف د دجا ا

0-0 

 000 ع رتدز
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 (*ج). ١ « خاللاوزتنلا باتك) 2: <« :) ؛ ( سبننتا جم كريدتسلا)

 | ردطبع ثيدحا ذه» ةعاسنلاء وش مهلمقر لا حب مك( لذوجز مت سانلارأ اس قب وإسم لك حور رب هو

 * هاج رخب رو نيخيشلا

 |نع لم نب ديلولا انث'دامج نب معسق انث بيبسلا نب دمج نب لضفتلاتن ندبحلا نب لمؤللا نب دمي « ىتربخا:»

 ركدفديلولاهومسق مالغةملما يخالدلو لاق هنعدنلا ىضر ةر سه ىنا نع سيسملا ن ا نعى سهزلا نع ىعازوإلا

 ديلولاهللاقي جر ةمالا ذه ىف ننوكيل مكتنعا رف انساب هودتيمس لاق ملسودل او هيلع لا لص هلا لوسرل كلذ

 «كللادبعنديلولافالاووهوفويزي نبديلولا فلختسا نا ىرهزلا لاقهموق لعن وعرف نمةمالاهذهىلعر شوه
 م هانثدحدتق)ة ىمالو كشالبدبز: نب ديلولا وه ملا لاق# هاجر خمرلو نيخيش ثلا ط رش ىلع سيح ثيدحاذه

 نب نا | مدق لاق هللاديبصن. ليعمسأ ىتدحعازوالا انريخا ركب نرشب | انئارصت نب ىبحانت مصالا س اعلاوبا

 هتعمس لاقف ةعاسلاركذد , ماسو ل او هيلع للا لص هللا لوسر تعمس اذام ديلولا للاتقدن زي ن.ديلولا لع كلام

 *« سلا نع حايتلا ىباو ةداتق نع ةمش ثردح نمةجا رخآ لع ناخيشلا قفا دق# نيت اهك ةعاسلاو مما 2

 انيدسان زم انبيتقثلا ناوفصىا ندم اننا ربمنب ليعمسا نب دمحانن مارصلان هللادبعنب دمحا ا انريخا »

 هللا لص هللا لوسر تعمس.لاق هنع هللا ىضر هلادبع نعئدحم صوحالاابا تعم-لاق رف الان ىلع ابناةبعش

 نيخبشلا ط رش ىلع حمص ثيدح اذه ههّللا هللا 00 لاغال ىتح ةعاسلا موقت ال لوقت لسو هلاو هيلع

 3 نعهللادبع نعسوعحالا نايم قاحسا ىف نعءهبعش ثم :دح جار ,خاب هللا ةجرلسم ةرغشاعأ# هأد 1 و

 ا 2 ةعاسلا موهال سود او اوهياع هللا لص

 ىلالا دبع ان ضايق نبى عدت ماس ثلج ترا يسارا 0 نارا سرح

 ٍ 07 ونيخيشلا ا مم م

 « امدع 9 ممج ٠ عاملا نوكسلا ج رهلاو ج رمل نم ()

 هب( مخ )هعاسلا موت مهلض رجا جرام نوجه سانلار ربان مو اسلم

 ا ةملسما ىحال دلو لاق ةربرهىنأ نع بيسملانا نع ىرصهرلان ع ىعاز والا نع ديلولا اند امن 3 م ِِه

 ٌْ مذهيفنوكيل مكتعا رف اسأب هودتيم لاتقل سودا اوهيلغ هللا لمص كلن وسر كلاذركذف دولا هومسفمالغ

 [دنرن ديلولا فاختساناىرهزلا لاق  هموق لع نوعرف نم ةمالا هده ىلع رشوهديلولا لاق لجر ةمالا

 1 مالا (انيدح دق )ةءسمالو كش اليديز ين ديلولاوهنفاؤلا 1لاق ) مخ كللادبع :رب ديلولاو داوم ول

 ا لس 0 هللا ديه ليمسس قدح يئازوالا 0 'ميخاركس نيرشإ | 9 رصنن ىيخأن

 ا 3 هان (تل)

 1 ْ «( مخ ) للا نا ضرالاف 359 تح ةعامنلا م ا مودل اوهيلع



 (ةلييز ا: دجال زنا باكا.( اند هسا كرجل »
 كاذك وهامف لاق كحضيوهبجو للبت لبقيف هوعدب مث ضرفلا ةيمر عطق نيتلزج همطةف تيدا تيا

 ةحنجا لعو هرفك امضاونيتدوربم يف قشم دقرش ءاضييلا ةرانملا دنع لزنيف ملم نب ىسيع ىلاعت هللا ثعبذا

 ثيح ىهتتن تامالا هسف حردج رفاكل لحالو ولْولِل كن اج هنمر دحتدمف راذاورطق هسأرأطأط اذا نيكلمأ

 هنمهللا مهمصع دقاموق هللاىمالسلا هيلع مو ىسيعوأيم هللا هلتةفدل بايدنعةكر دب : تح هبلطيف هفرط ىهتن ؛

 ١ ىلادا ع تجرخادقيفا ى مسدعأب هيلا هللا ىحواذا كلذك ماهيبف ةئلا يف مماجرد نعم مم دحنو ةجونع حسمف“ '

 3 ىلع مملو ا ركوزولسشن تدح لك نم موج وجامو جوجابهللا ثعبن وروطلا ىلاى ا ا

 ىتح هنادكا وىبسيع للاى رصحيف ة ةرص ءام اذهيف ناك دئلنولودف مرخا رع مامقام لو رشييفهب ربطلا ةريحأ

 اهاعتماو ملسوهل اوهيلع هللا لصمنلا ىف بغريفمويلا كدح الراند ةئامنمريخ ذكموت هدحالر والاسر نوكتلإ

 : و داو هللاى طبهف ةدحاو سف اترك ىسرف نوحبصيق مم اقر فخنلا موملع هللا لئس ريق لج و رع هللا ىلل'

 هللا لص هلايتبغرو ميئامدو مهتو(١)ممهز هل هللا | ءالمدقوالا ريش عضوم نودجمال ءاحصاو ل وهل آوهيلع

 أ رطمهللا لسربم رو 9 مهلمحتف تخبلا ق قانعاك اريط هللا لس ريف هللا ىلا 1 ادرقأو لسوملا اوهيلع ١

 نموه 0 دووتلرفا كتبا ضرالل لاقمةفل 3 «ىتحضرالا يربك ةكحت هتمنكيألا ْ

 انا نما وكلرإالا مةحئمالا نا ىح لسرلا ىف 5 وارةحت لولظتسيو ةنانمرلا نم ةءاصعلا لكان 0

 تحن ذخات ةيبطا احمر هللا ثءبذا كلذكو امنيبقدخفلا تك ا ةحفللاو ةليبفلا ىكن" رقبلا نم ةحئللاوب ١

 3- ٠ ةنتنم امي رلا ىعو ه ةيكروعم 0( هيفتك > ا

 كل ذكوهاميبق كحضيوههجوللهت لبقيفهوع دن ض رغلا ةيمزإ مطقنيتلا زج هطقتق فيسلاب هن ؛ رضتفاي اش

 اذل نيكلم ةحنعل لع هينك امضا ونين ذو رهم يف قشم قرش ءايضيبلا ةرانلا دنع لزييفىسع هللا تسلا

 هف رط ىهتتن ثيح ىهتني تامالا هسفن ردم رفاكل ل حالو ول قالك ن امج هتمردحت هفراذاو رظق *- ًاراظأل ١

 | مماجره نع مهمدحصوهبجو نع حيسمبف هنم هللا مبمصع دقت اموقىسيع ىتاي مح هللا هلئقيفدلاب اب دنع هكر د تحس
 روطلا ىلا ىدابع] وح ماتش دح الزاد الىل ادابع تجرخادقىتاىسيعان هيلاهثلاىح واكاكلذكب ماحيبق ةنلا يف

 م رخارع ماهفام نورشيف ةنربطلا ةريح ىلع شنوا رك نولسب بدح لك نم مثو جوج امو جوجأت داتيوأ

 مهطاب

 حك

 كدحال راند ةنام نمريخ ثدح الروثلا ل هناككاو ىسيعرصحيف لسع ءام هدهيف لاك دعلا لوقف

 ةدحاو سفن توك ىسرفز وحبصيف مهماقر يف فذنلا مهدلعهللا لس ريفا ىلا هناعصاو ىسبع هللا ىبن بقتريف مويلا»
 هبادصاو ىسيعهللا ى بغرو ميئامدومهنن ومهم زها ءألم دقوالار بش عضومنودجل ال هاعكاو داي طببض'

 تر هنم نك الا رطم هللا لسرب م  هّييل ءاش ثنخ موجرطتو ميامحتف تخبلا قانعاك اريل مهلع هللا لسريق هللا ىلل

 :ةناصفلا لك 0 دك وو كنكربىدرو. كرغىبنا ضرالللاة مب ةفلزلك ايكرتن ىتح ضراالا لسغيفرو الورد

 رقبلا نم ةحقللاو سانلا نممائفلا ىنكتل لي الا رم ةحتللا نا تح لسرلا يف كرابيو اهم نولظتنس « ةنامرلا نم

 هل تحمل

 ووجع

٠. 
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 لل ا يووم مواد هنن تيس ال يع : .-_

 لكحور ضبغتو مهطاب تن ذخأت ةبيطاعر هللا تعبذل كلذك ماينيبفذخفلا كت منغلانم ةحتالا و ةليبقلا ىنكت|
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 هلل ١ 0 لاجدلا ةيلح )

 ودل ب

 سس

 ١ سيلا يك راشسلا) .١  0:0 600عمطالللو افلا باتكأ ١ 6ج) ” ةاسلا يسم سيل ١ سه
 ئ 5 هاجرخ مو و لسم طرش لع حي ثيدحا ده« نيممجا رحبلا يف يفمبف دقتفاحم * ر مهلع هللا لس ريف موملع

 ثالثو نيئالثةلشم نارعش ف مامالا عيشال رادلا ءان .لبق مماجلايفءالما بوقمر نب دم سابملاوبا م انن دح ف
 نمحرلا ديعاتن ىندتلا ركب ن نر انل'نيتسلو تيمية خش عودا لماك نب ناهاس نب عض را دم وا اني ةنام

 ساوتلا مملس هناىلا قالو راسل ربط نتناول لم الادب انن ىصخا رباجن ىبحب ىريخا راج. دب زينا
 هانلظ ىتح مفروهبف ضقت ةادغ تاذلاجدلا لسو هلآ اوةللع هللا لص اكون ذلوقىالكلا ا

 هللالوسرايانلتق مكن اش تي ا ا اوما سل انخراط لعلام

 مكنود هجيجحاناف ركيفاناو جرخمنا لاق لخنلا نم ةطاطيف هانلظ ىتح تففرو تضمخم ةادنلالاج دلا ت 1
 هش هي اك هع اقهتط ططق تام هلأ لم لك ىلع ىتفيلخهّللاو هسفن جبجح"ى لما لكفوكي تسلو جرخمذاو

 انيكثامف قارعلاو ماشلا نيبامب رخم هارا لاقم» فيكسلا ة 0 حا ا رقبلف مكنم ه از. "ردت ن ىرملا

 موبو ريشك موب و ةنسكح موب اموبنيمبرا لا ضرالا ف هئبلامو هللا لوسراياناقا تبا هللادابعايالامث ثاعو

 انلقءردقهلاور دقاال لاق موب ةالصهيفانيفكي ةنسك ىذلا كلذف هللا ل وسرإب انلقلاق مكماياك همأيا رئاسو ةعمجك
 لوبدجتسإو هن نونم ٌؤيفمموع ديفموَقلا ىلعىفأيف لاق رلا هنريدتسا ثيغلاك لاق ضرالا يف هعا رساابف هللا لوسرأب

 هدماواه ورشملسا وار دست امل وللا مهتح رابس مهيلع و ريو تبنتف ضرالا مان و رطمتق ءامسلا_صايقدل

 ممدنابام نيلعمم نوحبصي ومها وما هعبتتف منع فرصنيف هلوفهيط كت رودريف م وعديف موثلا أ مثرصاوخ

 اباشالسم الح روع دبمثلحنلا بيساميك اهزونك هعبت وقاطنبف كزونكىحرخا اهللوتيف ةيرلاب رع مئش

 هبر ضيف ع نادم ووتاطلا

 ىنريخا راجن درب ن نمح رلا ديعاتم ركسحل نب رشن ان نيّتسو ثدسةئس عم ىلا ان نب ينل ”ةنسمصالا «انندحإل

 رالف ىنالكلا ناعمسنب ساونلا عمس هنا ىنا ىنثدح ريفنن ريبجن. نرجرلادبع اني ىص,خلارب اجنن ىبحم

 ىلا انحرالف لخنلا ةفيثاط يف هاننظ ىتح مسفرو هيف ضفقن ةادغ تاذ لاجدلا | سودل او هيلع هللا لض هللال وسر

 جرخم نا لاةلاجدلات ركذ هللا ل وسر! ابلتف ركن امشام لاقوانيف كلذ فرع وهل اوهيلغ ّللالص هللالوسر

 طلت بادن لسلك قفلخ او هسفنج رجح 'يىرصال م كيف ثيسلو جراما كار دد سس اف كيان و

 ماشلانيبام جوخ هارالاقم * فيكلاةرود جناوف ًارتيف 3 هارنف نطق نبىزعلادبعب هيب هن َآ ةنكاقدتيمل

 مونو ةنسكم وب اموبنيسبرالاق ضرالاىفهثبلامو هللا لوسرإب ابنلقاوتبثاهّللادابعاي الامم ثاعوانيع ثامف قا رعلاو

 هلاوردفا اللانميبلا ةالص هيفانيفكت ةنشكىذلاكلذف هللالوسر ايانلق مكمأياك هما ارئاسو ةممجكموب وزهشك

 هن نوئم وف موع داب فموهلا ىلع 5 ف يع رلا هن رب دس !ثرغلاك لاق 70 هعارسا اف هلال وسرابانلق ةردق

 ةنيلاواراو تناك ام ل وطا مهتخ راد مهيلع حور و تبتتف ضرالا مب و رطمش * ءايسلا رمي فهل نويرجتس و

 نيلحم نوحبصب و محلاوما هعبتتف ف رصنيف هلوث هيلع نودريفهوعايفموقلا ىل أبر صاوخ هدما واعو رض
 ااسمالجر وعدي لحنلا بيساميك اهزونك هعبشتو قاطنيفكز ودك ىجرخأ ال لوَةيفدن خلاب رع م"ىش ممم ديابام

 اياش ٍء يل
 امص / نا يس ياس نع



 (4 ج) ' عمخاللاو نتفلا باتك) : ١ ( صيخلتاعم كر دتسلا)
 نمنيعيف ججأت راناهدحا نارهنهنم لاجدلا ماع :لعاات 5 وهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسز لاةلاقهنع هلل ىض :

 هلافرخ ًالاو كايا ودرابءام هنافارانهارب ىنذلا ويا ع1 شلال دف امكتم هكرداناف ضسا!ءامزخت ّآلاو هآر
 ةرفظأ مل ةخوسلم هينيع ىدخا ناو دكا لي يا هأرقبرفاك هينبع نيب وتكمدبا !وملعاوةنتيلا
 نمل !ةقهناو ندرالا ن ناب رخ الا مويلاو للاب ن مؤ .دجازو لكو قفا تب ىلع ندرالا ناب لهما خانم علطب هبا

 فرك اوخاباوةحلتنا نورظتسام ضعبانينم ملا ضم لوي ىليللا موملع» نويواثلل نق وذل مرسول نيملسملا |
 لعاوابقامت ةالصلا اولهعو رجفلا جفت نوح اواصو هيخا ىلع» هيدخيلف مامط ضف دنع ناك رم 9 اجر

 ىنباوجرفا اذكه لاق فرصنا بفم لصف ميماما هيلعهللات اواص ميسم نب ىسسيع 37 رينولصي ا وماقامف 1 ده

 بوذ .اكورمتنب هللادبعلاةو ا الا ب وذي اك يبوديف ةر رص و !لاقوزاج والاق هللا ودع نيبو

 اذهراسمان ن :رمحرلا ديعاب هللادبعاي ى دانيل رجملاو رجبشلا نا ىتح مهبولتقيف نيلمسملا مبلل طاسو ءاملا يف حلل

 كلذكماميبف هن زملا نوعضيو رب 3 راع و بيلصلا نو رسكيف زن وهاسبملا رهظي و هللا ممدنغيف هلتقافو دووم
 نولوٌديِفةرطقه يفز وعدا ة»هوقتسادقو + رخا 1 ىجوةةريحبلا موا ب رشيف ج وجامو ج وجاب لها هللا جرخا

 نمةندم اولخ دب يتح هءارو هناوصاو ملسو هلا اوهيلعّيلا لص هللا“ يجف ءام راتفاهزإك نبانلاد6 قالرال

 م وهيلع هللا لص هيب هللا وعديفءامسلا ىف نم لئاهتاولاتف ض رالا يف نم ىلع ان رهظ نول وقيفدلامل لاف نطل 0

 هيلعهللا تاولص يسيعوع ديفنيم ايلا مهجي رئيوؤش ةرشل مهن ىتبن الف مهةولح يف ةح رق مهملعهلا ثمببف ِكِلْو دن

 2 -ك  مونفتتا» هدمب» م

 نفض ءامرهت الاوجاد ص نيعيفجج اتراناهدحا نا ا لاسدلا مم اع مم اعرعاأما ملل وهل اوهيلع با 9

 بوتكم هنا .اوملعاو ةنتفلا هنافرخالا و مك ًاياودراب ءامدن افاراندارب ىذلا نم وبلا ىلا كدحا كرد

 لعو صارخا ا نم علطي ,هنا"ةرفظاهيلع ةحو سم هنع قدشا لاو جال قبو تكي ع لأ هارق فاك ةيئع نيب

 الث 0 زج واثلث نيملسما نم لتقهناو ندزالا نطبي رخ الا عوبلاو هتلاب نمؤن دحاو لكو نوزالا نظب
 ناك قم ,ر ةاضرم ىف يكلاوخ اباوقحل' نا نورظنت ام ضعبل نينمؤلا ضعي لوقيف للا مهلع نجتو

 قرا يطا رار اولبقا مث ةالملا اولعو رجفلا رجفنب نيخ اولصو هيخلا ىلع هيدخيلف مامط ل ضف ةدنغ

 ةريرهونا لاق مزاحو لاق هللاو دعم نيبو ىنيا وجر اذكه لاق رضن ايلف مهب لصف مهماما صم نبى يعل

 نييبلسملا مبلعللا طاسو ءاملا ىف حلما بوذد مورعن هللا دبع لاق و سمشبلا يف ةلاهإلا بوذن اك بْؤذيف

 ثواسملا ربظيو هللا مهينفيف هلتق اف ىفورس اذه نمحرلادبع اب هللا دبع اب ىدانيل رجم او رجشلا نا ىتج مهنولتميف
 برشف جوجامو جوجإب لها هللا جرخا كلذكم|نيبف ةيزملا نوعضي ورزالا نولتمو بياصلاز وربك

 'ىجيف ءامرتا انهاهناكدقانث ادعا ىلعان ربظ نولوقيفةرطق هيفنوعدءافدوقتسادقو م رخال وةريحبلا ملوا

 نولوذنف دلال لاق نيطساف نادم نمةندم اولخدي ىتج هءارو هباجصاو ليسوا اوهبيلع هللا لص هللا ىنإ

 قيبالف بولس يفقه نوبل ثمعبيفكاذدنع هربوا وعدبف ءاميلاىف نم لنا .اولامتف ضرالا يف نم ىلعاب رهظ

 ادن نحيا ىف مث ةقئاجر ينيك لوب ىضرتمب نيليلا ةيعر ىفؤخرتب منو
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 (ششربلا

 كاتي )

 | هلال وسر لاق ةفذخ نع شارح ىهبو نع ىهجشالا مزاجىبا نع ىبجشالا كلامونانت ةفيلخ نمي ناديؤب|

 (4خ) انكيداللاونآلل باتكز 000 .٠ (صيخلتلا عماش ر دتسلا ١)

 هيو تسب ايجات ماتبام ند ىَس كرع تزركش ام نئن>اك هلع .ركشتف :ف مهموم الا ىعزال

 و ير

 ٠ هيهأح رخو و نيخيشلا ط رش ىلع حرص ثيددح اذههةمع كم كستم وكسانوليوانو

 ناس نع ةداتق نعناطقلاز ا رمان. ق وزر نب ورمعازي ىرينملا ىتثلانب ذاعمانب لدملاذاشمت نللع# اندج.ل»

 1 هم اجر خيم و دابسملا عير ثيزيحب لفي مشيا هلايع مرحلاو

 هبقاخاتت ىلع ساولا ناءاسنب ديعس ان يرهوملا نادل ندمت هنولاب نيدمحا نيدمح ركبوا 6 ىتثدح )9

 دزلملا نب ةفنذخن تزرع نشا رح نإ ىبدنع ىجبجشالا مزاج قلع ضييمالا كلامونا اني. ىعجشالا ةفيلخن ا

 مللا ىضر

 *( 1 ( طق هتاصا تان نم ئش نع ترحدحش ف

 * ( مخ )ةبعش كش كيسنموا كِسابو ليوانو سوات مماةيالث

 نع ىلاكبلاو رم نعةجالط نينادعم نعدمملا ىنان ء لامس نع ةذاتق نع ن زاغةلا نا رمعاتت قوزصمن # ورع 9

 لك الملا أ زجو قلما رئاسا ءزجو ةكئالملا ءازجا ةغست لم ءازجا ةرشعقلملا ًازجهتلانا لاقو رمت نهللادبع

 لم ءازجا ةرشغقلملا ازجوهتلاسرل اءزجونؤرتغال راهنلاو ليللا نوحبس ءازجا ةعسن لمؤل ءازجاةرشع

 سال رثابس اءّرجو جو امو جوجابمازجا ةمست لمفتءازجاةرشعمداىب از جو مد[ ىجب !ءزجو نجلا ءازججا ةمسن
 *« سيص «شرملا هلاح م رحلاو ةمباسلاءامسلا لاق كلبحلا تاذءايسلاو

 م دج جيو مو هوي عمم بسسس معجب ا سم

 ْ عرخارعو د لا لاق نيش ورح هلام 2000 عاج نأ

 | قس وانمم ُ ةنالت مدعي ن<و ادعاصق هن رذ نمافلا كاع الا لجر توعالوءام ةرصرهلا اذهفناك 5006

 | قلل زج لجو زعهللا نا لاةأمهنع هللا ىذر ور نب هللادبع نعيىلاكبلا و رمت نعةحلط نب نادهم نع دعما ىلا

 | نوحبسا نعاس لش ءانبلا ةتيغم كالا أ زجؤ قالا رثاس اءزج وةك الملا ءازجا ةعسن لمجل ءا زا ةرشع

 | ىأزجو مداىب !ءزجو نجلا ءازجا ةمنس لمطءازجاةرشعق املا ًازجو هتلاسرلاءزجو نورتغ.ال راهلاوىلإللا

 | ةمياسلاءاتلا لاق كيلا تاذءامتلاو سانلا راس اءزجو جوجامو جوجاب ءازجا ةعسن لم ءازجا ةرشعمدأ

 | نيس>اك هنعركشتف مهم ولجالا ىعر امل نوكي ا مهيشاوم نود ربسو مهم وصح و مهنلادم نم نوجرخيف

 | مدع نم وادع اصيهتي رف نم املا ريالا نيو وع الوءامةرص ربلااذهيفناكدق نولوٌميف م ا رعوةلجد

  نيدليللا رشم زشماباب ىدانيف ليكم لع مهطعل ادم مدجيف لزييف لوتقمهنا له سفن اهطودق هسفنب اينشتحم كللدل

 ا نوكيلف مهموم نوح راو متوصجو مهثاادمب نم تروج رخف كو دع عافك قدا :ناف اوشن

 نحو
- 

 هبل ص
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 (ة4مت) . ع محاللاونتفلا باتك ) (؛م4) ٠ (سيخللاعمكردتسلا)
 ْى تقرا لم احل اك سانلا نم ةعاسلا نا كلذ تاكا ذا هنا يبا هللا دبمق مدالا دص ضرالادع ىلا

 أرق م لج وزع هللا باتكح يف كلذ قب دصت تدجوف م اوعلا لاق اراهعوا اليل امدالوب م ًاجفت ىتمابلها ظ

 يع ثيدح اذهو قطلادعولا برتقاو :نولش تدع لكن نم مثو جوخ امو جتوجاي تحتف اذا تح[

 7 اجرخم ئ دانسالا

 ابنا قازرلا دبع نا ىريدلا ميهاربا نب قاحا انا ىلامت هلا امنسرخ ةكك ىتافتصلا ىلع ن ادم م ىربخا

 هللا ل وسرت سمس لاق هنعهتلا ىضرةعيير يبا نب شادع نع ايعنع هللا ئطررمن ا نوم عفان نع بويإ'نعرمعمأ
 ىلع حي ثيدح اذه * نمؤم لك حور ضبتتف ةعاسلا ىدب_ نيب مجرلا 'ىجي لوّشي لسو هلو هيلع هللا للصأ

 * ءاجرخم لو نيخيشلا طرش
 ىتادح قاحسان دم نع ريكصب نب سن ويانن راب ادبعن دما ان بوتس نيد سابملاوبا 4 اندح »|

 ىردخلا ديعسىبا نع لهشالا ديعىبوخا ديبل نب 20 ىئرفظلا م < ىراصتالا ةداستق نب رمت نب مماعأ

 سانلا لع نوجرخم حوجامو جوج حتفتلوقي لسو هل و هيلع هللا لص هللا لوسر تعومس لاق هنع نا ىضدأ

 أ نومضيو مهبوصحو ينام ىلا نوملسلا زاحتو ضرالا يف نوكعيف نولست, بدح لكم للم لال ناك | ْ

 مدعب نمزا ىتحاس انهوكرتي ىحفامزوبر شيف رينانرميل مهضس.نا ىتح ضراالا هايم وبر شو مهيشا وم بيلا ْ
 مهلئاقلاق ةندموا نصح قدخاالادحاسانلا نم قبن ملاذا ىتح ةرمءاماتهاهزاك دقت لوَمغ ربتلا كلا انيرميلل 0

1 

 «سيحص» نيت الا جوجامو جوجان تحتق اذل ىتحأرق من للاب اتك ىف كلا ةقيدصتتدجوف ماوعللا|

 *( مخ )نمؤملك حور ضبع هعاسلاى دن جرا ع

 ضرالا ىفزوثيعيف نواسن بدح لك نم هلا لاقاكسانلا لع وجرب حوجامو جوجان تش لوقلسوهلاوبأ اون

 رمبل مهضع نا تح ضراالا هايم لورشن و مهيشاوغمهلا لنومضيي زوم وصحو مهنا دم ىلا نوملالا زاعخ و ظ

 ءال ةه مهلئاقلاقةني دموأ نصح سوس قبب ذا ىح# ةرمءامانهن اهناكدمل لو مير هلا كدب ا

 ةنتفلا وءالبالامد ةبضخع مج رتف ءايسلاا ىلا يرن مثهت رح مدح ا زب مءايسلا لها ىق ميمانعرققنضرالا لعل ْ

 نح مهلممس الوم نوحبديق مهقاثعايف جرخيف فتتلاك مهقانعاىف دو ديهيلع هللا ثم كللذلع مامن ا

 اهطودفهسغتب ابتع كلذل مهمل جرد رجتيقلاةودملاا ذه لمقام رظنيقمسفن الى رشي ل جرالا ولسا لومِغأ
 9 2 من م ريا

 300 . 0 1 ثا
 0 7 000 ا

 ةضخم معجرتف ءامسلاىللا اهىر / تهت رخ عدحأ زمملا ءامسلا ل هلأ كك مهنم انغرق دمت ضرالا لها ءالكسأ ا

 | بر وحبصيف مهقانعا ِف حرخف فقنلاك مهقانعا ف ادود مييلع هللا تعب كل ذلع مامييق ةتنلاو ءالإلات امعأ

 مهملجر د رجت م لاقودملا ذه لمفامرظنيف هسفتانل ىرشد لجرنالا نوملسلا لوبَق سح مل ممسنال قوس

 .لاق !اراموا البل امدالو عأجش قم اباهاىردن الرمتملا لماخلاكس انلانم ةعاسلا' نا كلذ ناك ادا هنأ يلا هنلاذنبسقت|

 لون لسوهل اويل هللا لصدتلا لوس ر تعمس عدد ز ىلا نب شاع نع رمح! ىلؤم عفان نع توبا ن عمر سما

 هنينتن سسلوا اولي ديعس ىلا نع ديبلن دوم نع ةداتق نب رحن مضأع ىئادح# قاحتسا نبا أ

| 

 م وبول ١

 1 1 ل

 ءوّ- ني

 بص اى ديوس ع

 جيل 6

 جيد .

 جحا

 + دوج موج سيور وسو لح نو

 ممول اعررا
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 عمال 0 الا

 محو ١ عوار نتا باكو ...٠ 203 ١ ؟سينق حدلر دلال
 | ىلانع داق نع ةناوعونا ان ىتلايطلا ديلولا وا 3 لخذلا دمم نبى يحب اننا ىباه نطاص نبدمح# انيدح 9

 هنوق را داكأ وذا ىتحم وبلك هن هنو رفح لاقدسلا ف لس وهل اوهيلعللا لص ىنلا نعنعللا ضر ة ةربسهىبا نع فار
 ) )ىلا تهادارا و مه دماوماباذا ىتح ناك امدشاك لجو نع هللا هديميف لاق دهن وق رختسف !ومجرا مهيلعىذلا لاق

 هنود رقم ارك رنينع كيك رهو نومحرتفلا ةىنتتساو ىلاعت هللاءاش نا | دعدبوقرختسف اومجرا مهملع ىذلالا

 نولوُتيق ءامدلاب ةبطخم مججرتف ءاهسلايف مهماهس نومريف مهم سانلا رشبودايملا نوقتسيف سانلا ىلع نوج رخو
 لاق مهكر لاق (مهاغقل ىف انت مهلع لجو هللا ثمبيف لاقاواعوةوقءاهسلاىف نم انبلغو ضرألا لها انربق
 ثيدحاذه«مهمولم نم اركس دا اركش ركشنو رطببو نمست ضرالا باوذزا هديدمم سغىذلاو
 * هاجرخ لو نعيم طرت عب

 ىتدح نشوحن ماوعلا بنا نوراهنبدنر انيذ وعسم نب ديعس اننىبوبحما دما ندم سايعلاو ا انريخا

 دلبالتا هللالوسر ىرساةلل ناكاد-لاق هيلا مر ذوءسمن هللا دبع ن نع ةزافع نرؤم نءميحس نةلبج

 اممع هولأسف ميهراب اًوديف ىه قم ةعاسلا اوركاذتفمالسلا مملع ىسيعو سومو ميهاربا ىنل لسوهل ”اوهللع

 تودامفيملا هللا دبع لاه ىسيعىلا ثردحلا اود رفملعا هم هدنع ٠ نكي ملف ىسوم 2 ملع أهم هدنع نكي

 َج وجا ليفت مدالب ىلا سانلا مج عجر من هلتقاذلعب بهافىلاقو لاجدلا جو خر 5 دف لج را 1 تع

 مه«يتميفهنلا ىعداف يلا نو 0 ءىشب الو هوبرشالاءاع نو رعالنوأسنب بدح لكنَم مو جوجأمو

 » فسنت مر حبلا يف مهماسجاب ف ذقيف مهل مخيف ءامل بع اهسلا لسريف هللا ومداف يلا نو رثجيف مهر نم ضرالا ىوختف

 لايلا قش م 0 مماقر( 2 لاملازبك ٠؟ سانلال ع مشع نأ (1)

 « هيلا دنسلا مصب مث كورتم لمساو |

 موي لك هنو رفحيلاقدسلا ينل سو هل اوهيلع هللا لض ىبننلا نع ةررهىبانع مقارىتانع ةداثق نع# ةءاوعوأ 2

 ممدصأ وغلب اها تحاك امدشاك هللا هديعيف لاقادههب وق ركتسف اوعح رامهيلع ىذلا لاق هنوقرخاوداك اذا تح

 هوك نيح هتئيهكو هو تر وعج زيف ىنشتساو هللا ءاشنا ادغ هناوق رختسفا وعج رامهيلع ىذلالاق هللاداراو |
 هامدلاب ةبْضْحم مجرتف ءارسلايف مهم اهس نوم ريق مهم سانلا رشوهايملا نوّدسيف سانلا لع نوج رخو هنوق رخف

 ىدلاوف لاقوهكليتذ موماقر يفاهن مهيلع هللا ثعبفاولع 0 1 ايسلا يف ن< انيلغو ضراالا لها أن رهق نولوقف

 * ( مخ )ةهمولل نما ركس ركسوا ركشركشن ورطببو نمسنل ضرالا باودنا هدم يسفن
 ىرسا ةليل ناك امللاق ةوعسم لارا هللا دع ٠ نع ةزاهعن روم نع مييحس نب ا كش وخ نب 3 ماوعلا هو

 هولأسف ميهارب أوءدبق ىف ىتمةعاسلا اوركاذتف ىسسعو ىسومو ميه ر ربا ىتل لسوف أو هيلع هللا ليضةتلا لوسرب

 نودامفيملا هللا دبع لاف ىسيعىلا ثردحلا اودرف لعام ةدنعو نكيرف ىبوم اولأسف لع اهئمهدنع ن نكي لفابع

 جوجام وج وجاب مهليقتسيف مدالب ىلا ساننلا مجرب مثهلتقاف طبهاف لاجدلا ععو رخ ركدف هّللاالا اهملعي الفابتبجو

 ذو رئحف مور نم ضرالا ىوخنف مهتيميف هللا وعداف يلا نورتحبف هودسفا الا“ ىنس الو هوبرشالا « اعذورعال

 مدالادم ضرالا دعو لا داش مثرحبلا َُق مد سحاب فدقيف مبامحيف ءاللب ءاهسلا لسريف هللا وعدافيا

 هللا دهم 600
 ةيسيإ مس بس تت دفعا هاد



 ) 2 ”( ماللاو نتفلا باتك ١ 2073 هم( ٠ ١ ضبغلتلا غم ك رادتتلا )

 نق والا شم وبلسم تيزااوعرلأ رالا ةزضعلا نست موق
 نارقلان رقت قرشملا لبق نم ىتما ند سانا جرخْش لَوَق مشو هل اهيل هللا لص ةللالوتثر تءعسولا#

 * مميت ىفلاجملا جرم ىتح طق ارق ممم 'جرخانكمهيقارتزواجمال

 كري تلي متماعونا 93 نيكل ندع هنأت انك نم روتانسيتت ئثكنلا ةكرخ ن دم فعتج ون 0 ادا :

 سوفا اوهلع هللا صةللا وسر ا :. ليص لاثةنع هللا عمر راماالا دمروا رجا ِء انعاش تبان هت

 انثدحو:ب زدلا ىلا" طفت دعتض م رضعلا' لصف لزَف :رهعلالا انبطتع متزرطلا لفن لت ريظلا ىلا انيطقت حبصلا

 ظ 2 اخر و دانس الا مسرح تدح 500 انتملعافنثاك وهاع

 - كرع ناجم انا ئشاوم نس هللأد ع 8 دوس نا كايهدس انتو رعىبوبحلا دمحان نع ش . ملاوا # ايريخا ٍُظ

 هماقمقنوك كيش كل راش ل سوهل اوةللع هللا لم + اقلاق ةنعللا ئذر ةفدح“ نَءققش نع ءنيسعالا

 ءملا ووك هناف ءالؤهىلا هصا هملعدق هلام هيلو هظفح نم هي هءاشتدحالا ةعاتنلا مايقول كلذ

 هاجرخم لو نيخيشلا طر ىلع 0008 تادح اذه ةنع تاهل لاعاوت رات ندا ع رافهتشدق

 د ف ايشلا هده

 ليفمسا عفا راها نعلم نبديل ولا انندامحن متمنان دم 100 لح نلان لمؤلان د # يرتخا ٍِظ

 نالسو هلاو هسيلع هللا ىلنص هللا لوسَر لاق هنع هللا ىذرىردملا ديعتولا لاقلاةةرضن ىلا ترغ مفازنإا

 ل ل ةريغااونو ةيما 7 اضغانل انموق ه1 ناو اديرشنو اتق ما نم ىدعب نم نوةليس ىتَد لها
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 ر زانكلا وةدرَقلا عم رانلا ىلا هرشخ هللا ومهسفنا 0 زذقلو مهظرا مىظفلت اهلها ١انثالا نع زالا قبنالميها را

 جرخيسل وفن م وذل اوهيلعتلا ل ضهللالوسر تعمسو فاك ص لكانواؤلاق اذا رسم لبقتواو اباذا مهعمتنيبل

 5 عطق ترق مهم جرخ الك مهق ارز واجال نارقلا نو رقت.قّزشلا لبق نم ّىما نم ساب

 * مهتيقت يف لاغ ذلا

 يطفو يملا رخوملا اودنلع هللا لص ناو وس رأت :. ليضلاق ىىر انالاذيزوتان رمحا ناب ع انثثتبانن ا 5 هرْزع ٍِك

 توك اعانثدح وب رغلا ىلا انفع دعم ر صعلا لصف 9 6 ان ةبطخ م رهظلا ىليصف و مكر هظلا ىلا

 0 عر اننا انملع اذ

 مام ري عم غل راق لسومل ا اوةيلع هللا ص عر اجل ل ةفاذح نع قيمش نع 4 نئمعإلا»

 ا 3 0 الؤه 2 اذا هماع دق ةيسل نم ةيسلو ةظفح ن“ هظف ةن”ان3ح الةغ ادن اما ف ىلا كلذ

 2( مخ )هنع باغلجرلاهجو لح رلا ع

 ىما نم ىدعب ويس قبب لها لنا اغوذوعت ديغد ىلا نع غرقا نع مقا رمت ل عتتسا © نعال
 فيك هللاو ال (تاق) محي تك # مو رح وشو ةزتغملا وذو ةيما وذاضغل 8 انموق هضاب لاوعا دف رعب و التق

 4 ا ىنلاةبطخ ل



 6 ل ور فعل 0 مموج )

 ل

 بدي يبيدم بم

 7 رجاهضىلا ة رده دعب ةرحه 7 0

 ١ ا:ىل ولا وىأ لاعملاب ميلا *اجرلا طبغ مهلا هه لجإلا ةفطبغ نامز سانلالعىايلاق: هنع هني ئطر دوعسمن ا 2

 ْ يح ثردح اده «دتمون نيه شلال زاتمريخ قشمد ال لاق :ةنيدماءتفةطوغلا اهللاق ضرا,نيماسا طاظسف

 قلما يرش اللا اكو 4 : عصا : 11: 6 ضيخلتلا عم ك ؤ دتسسل1»

 1 وأ هاا د بطرح ا ع نادينا دب عا ةهيانا 0 «رفاك ايا ذه ناولوقو

 18 لي فبح لارا سزاينسل دار . نما ةمورا نب تيه ارنا ن نيم اع زاغصلا سادبعو ا انوبخا

 10 0 ذاعبا هيلو ايما رف ذولاض 000 ولاملايالجرهللاةف لاق

 1ك ا . دل 2 : هاج رخل ل و نيخبشلا

 ١ .نإ ةدقدصات قشمدلا تق ونا دمج اني ئرادلا نيفسن ناي انثى زنملا ةماسن دخن دما # قاربخا 9

 ل وقت رضحلا يف ووزيفيم عتتم هنالوق ئرازقلا ةأط رانرديز تءدس لاق نامهد هيلا قدح للادبع

 ١ ىربكملا ةمحللامون:لوق يل وهل اوهنيلغ هللا هللا ل وسر ممشهنا له هنع هللا ىضز ءادرذلااب| تعمس

 * هاجر لود انسأالا
 1 نب ره نع ةداتقنع ماتا قازرلادبع انا ميهاربا نإ قاخسا ان ةكعئب امتضلا-هللادبعأوا 4 ىربخا 9

 1 تن رثن ةغيبلا ةذهزن# نمتنحتتف ماشلاىلا تجرخ ولتاق ةبوانعم ترب دنزنةعب تعءاجابإلاق تشوح

 | درج نب هللا دبع وه اًداو هضيمح هيلغنينيغلا دساف لجراذاف ة:2 فون هموت ماع تربخافماشلا تمدق د

 1 تنا لاهإتما جرم ةرقك اع ثدح هللا دبع هل لامف ثيدحلا نءكسما عطوان ايلفامبمغ هللا ىذر نضافلا نإ

 6 تيراادم انتمي هالكهنأ لاق لسو هلو ةيلع هللا لص هللا ل وسو ثحاض»تنا ىنم ثيدحلاب قحا

 انوا | لو هتموس لاقل سؤال او هيلع هللا لص هللا لودر نمهتعمش اءيدح انتادحامالا كيلعمزععا لاق ءارسالا

 موضرا موظفلت ارلها ا -ضزالاق 0 ال ميهاربا 0-0 انلا ادق رحه دعم رعش 00

 مردقتو - هذاح 4

 حو 0 هيب

 '« رفاكانادحل نولوش ونمؤم اب اذهل نولوةيف نودتج

 ١ يا ليقف دلولا واما :موللا لجرلا طب اكهلاح ةفتح لجرلا "هيف طبخي نامز سانلا لعىنأب دومسم نبا نع 5
 ( مخ )لازاماعإاهعم لوز ٌطآصسرفو ماض حالا لاقريخ ذثمو.لاملا

 ٌْ ءادردلاابا تعمتس ريغ نب ريبج ممسهبا ةاطرا نب دنز تعمس ناقهدن.بلاخانت ىثمدلا للادبعن « ةقدص

 | ةظوفلا اللا ضراب نيملشملا طاطسف هئربكلا ةمحللا موبكومت مل 00 ل لغم هللا كور مسدنا

 : : 2-1 57 0 يمص «دشم و نيملسمما نلذابم ريح قشم 2 اي ل هس .دمأمف

 د

 أ مدعو ةعتتلا هده رش نف تخاف ماشلاىلا نديرو وا كلف دز مد ا ءأ اجاملل لا روش نع ةداتق ةْن 4 رمعم ف

 7 ٍصاعلا نورمت ن هللا كيع وهاذاؤ ة هضيمخ هنلغ نينيعلا دشاف لاما ذلق هلاقم فو هةوغ مامع تربخاف ماشلا

 [هسلان وتعب بحاصتنا ىنمثيدحلاب قحاتنا لاق ثدح هللادبعهل لاتف ثيدحلا رع كسما ف ذويها رايق

 ُ اعندحاتت دحام الاكدلع مزعالاق ءارهاالا ىتغي ثردحلا نع اوه دقءالؤها لاق لسودلا و4 لع هللا لص

4 
 رج جاهم ىلانسانلازاتجةرعمدس ةر دعه ناوكتشام أ | لو هتممسلاةلسو هلا اون اع هللا ص هللا لوسر نم 000

 ميها ربا



 (+ج) 2 غ حاللاو نتفلا باتك) ١ 0١ «صيخلتلا مم كر دتسلا»
 ةامسامو ١ ارحلا دخلا اناق يتحامفرشاواباضف أو دجاسملا ظعا دنع سانا منيف لاق نكي من ءام دلا ء مالا

 ججرختف 'ىشدّللا يما نمانيجني ناهنا نولوق نيملسملا ترم ةماع ىتبب و سانلا ب رهنو ضرالا تعفو ا ذا

 ءاكرش عابرلا ىف ناريج سانلا عينتو ةير دلا بك اوك اك ارلجت ىتح مههوجوواجتف
 * هاجر مونيخيشلا طرش ىلع يمص ثيدحا ذه# مالسالا يف باك اولاومالايف

 نع عيجج نيديلولا انن ليضفنب دمج ابنا ىبحص نب ىيح انب مالسلادبعزب دم انن ىربنملا ايركروبا 4 انيدح ف |
 تيتو عمجىلا نو ريس سانلا تيبسلاق امهنع هللا ىضر رم نب! نع ىناملبلا نبا نمجرلا دبع نع ةريخملا نب كلللادبع |

 رفاكالو قفانمالو هحسمتالا ,نرمؤماف اهبنذو اهسأرنيب مهلمج دقو نوحبصيف (مهلاىرست ضرالا ةبادإ

 قفانملاو رفا اكلا عمأسم يف ل اخاوو ةكراا ةعيك هنلط نقلا دخافلاجدلا جرم ةحوتفمل ةيوتلاذاو ةيطخالا :

 نيخيشلا ط رش ىلع مص ثيدح اذه «ابم رغم نم سمشلا علطتم < ةحوتفلا ةءوتلاناو ذينحلا 'ىثلاك نوكي تح |

 7 * ءاجرخم وأ

 ةماساوباانث جشالا ديعسودا اننحاحىبانن نرخ رلادبع انى ”نب دم نب ميهاربا قاحساونا « نندح »|

 مانجر خا مهلعلوقلا كو انينعتفا حدك ان نع ةيريسرعيددالاج ضاري | ٌ

 «ركتما نع اوهني ملو فورعملاب اورصاب ملاذا لاق ضرالا نم ةبادنأ

 سودان ء ديز نب ىلع نعةملس ن دامحأبما نوراهنب د. زبانث ىطساولا ةءاسم ندمان ىففاشلا ركب وا انربخا ه |

 ناماسماخو ىم وم ىصعا,مموةبادلا جرختلا سول او هيلع هللا ليص ىننلا نع هنع هللا ىضرةربسهىلا نعدلاغ نأ :

 م اطل نو نوممتجم نا وللا لها تا تح ملاكا رفاكلا فنا مخأو ىمسلاب نموت هدجوراوما
 ا

 مويلا ريست ©

 نم“ ةماع يقر اذلا بربممو ضر الأ تعز ادا دارك اموما رملا دحتسملا اذلق ىنح دج أسملا وظعا دنغ ىقناميبفف

 رذلا بك اوكلاك اهات ىجح موه وجو ولحتف جرخف 5س هللا صا ا : أذيحش نأ هبان ولومت نيملتسما ّآ

 *( مخ )ثيدللا ساننلا عبتوأ

 سانلا# تيل ر<نإ | نعى املي لانا ن نم رلادبع نع ةريخلانب , كلل دبع نع عيج نديلولا ا ,4# ليضفناا ٍِس ا

 هدحس؟ لا افاهنذو اننا مولعج دقو نويل ملايغرول ضرالاةءاد تزبلو عج ىلا توزيس» 5

 18 لعد 11 ءاهكهنم نمّؤملا ذعاف ايف لاح دلا جر مت ةحوتفلشبو لا: ناو همطخ الا رذاك الو قفانم هالو

 ( تلق )يي » ام رغم نص سمشلا علطتم ةحوتنمل وتلا ناو ذينملا * ملاك وك تع قفل عار ةاكلا ماس

 «بدي ولا اذك وندم 8 ْ

 فورعم ابا ويصايهل | دا لآق هن ادومك انج رخا مهماع لوقلا عقواذا ورمت نبا نع ةيطعنع «ىدوآلا سيردا ْ

 <« ركنا نر اوه وأ
 3 مس 1

 جر لاق ملسوهل اوهيلع هللا لص ىنلانع ةرب هيلا نعدلاخ نب س وأ نع دنزنب ىلع نع ةماسن.« داح »|

 يا

 4 مم م ومع#
. 

4 )]* | 

 نابولبا لهاا ىتح متالاب رفاكلا فنا مطو ىصملاب نمؤملا هجوولدتف ناواسماخو ىء وم ىصع اهمودنادلا |



 0 ثالث هبادللن 5

 ال بنو وسمو اطل رق زنا جس قع ع م ضمب يف تاجرخ. ثالث جرف

 ريم ع نإ كيبعنب ديس متل اوه ةحلطانى زنملا دن زر<# انث نافعن ا ان :”مصالا #١ ل

 لامزنمكتم ةكعاهركذ رشنو ةيد انلإ زها قاما ركذ كنف لكم نم ام رقىرخا ةجرخ جرخت م كلذدعب ْ

 تل مب تدهف بارثلا !مسأر نع ضفنن مهلا تجرفن اوزجس.نل مهنا اوف ع نيململا نمةباصعاهل تبثيوا هموأ
 ىتح براه اهزجمبالو بااطا هكردمال ضزالا يف تل اومن ةنردلا ب بك اوكسلا اهنأك اهتكر ثىتح مههوجو نع

 ش نه ذم مّ هيجويف همسُف اهيلا تتلف لصتن آلا نالف ىالوتف هفلخ نمهيناتقةولصلاب اهنم ذوعتيل لجرلا نا ظ

 ارفاكسلا نأ تحت رفاكسلا نمؤملا:ف رمي لا ومالا ىف نك رتثلو مراغسايف نوبحطضي وهراب دف سانلازواجتف |

 ه«.دجا هكرو هوفعض ةحلط ( تاق) سبحص * قح ىتضقا رفاك اي نمؤللا لوقب و ىتح ىنضقأ ن نمؤم ايلوقأ
 , | ثالث جر ةءادلا نالاهف ةفدح دنعاسو لانك كاق ليفطلا يلا نع دعس نب سيق ن :,ء ناسح نب « ماشه ف

 مسهل سس سا مس مص مسا سس

 [4جأ) ٠ ٠ عمحالللو نئنلا باتك 2١( 6 صيخلتلا مم كر دتسلا 3
 ورمي ن ةحلطانث ىزقنملا دمت نبو رمان ى صاعلا ناذعنب لغ نبنسااانثب وتعين دمج سايعلاوبا# انثدح ل

 هللا ىلبص ىبنلا نعهنعهللا ىضر ىراصن الا ةحبرسيا نع ليفطلا ىلا نع ىئبللا ريم يديبع نب هللا دبع نغىن رضا

 ةيدابلاب اهركذو شيف نميلا ىصقابةجرخ لوا سر محلا زم تناك كيا يدلل نوكي,لاق لو هلو هيلع

 نسافر كلم نهي زق ىرخا ةجحرخ جرختمن كلذدعبالب ول ان امز ثكع م ذكم ىنميةيرقلا | هر ذ لخد الو

 لا نا ارساوا مرح دج امل مظما ف انلا نيم الي وطانامنز نمككمت ةكعاهركذ رشنيو ةيدابلا لها يفاه 1
 باب نيبو دوس الا نكرلانيب»وبرتواوندن دجسملا ةيحاب يف ىهوالا ميعربلا ما را ددجسمملا ىلاعت هللا ىلعابم رك و

 اوفرع نيملسأ ا نم ةباصع املت بش واعمو ىشاهعسانلا ضفريف كلذ نمطس ويف جراذلا نيك نع ع 5

 اناعك عا اها نال ني ناش لع شن وعامل ذ: هللا اوزجسي نل مهما

 ةاللطلا راس نودع لحلرلا تا ىتحبراه اه زجسي الو بلاط اهكردسال ضرالا فتلومن ةيردلا بك اوكلا

 رايد يف سانلا رواجيف ب 2001 م هبجو يف همستف اهيلا تفتليف ليصت نآلا نالف يا لوقف هفاخ نم هيأت

 ق> ىنضقا نمؤمايلو# رفاكل لانا ىت>رفاكلا نموا | فرع لاومالا يف نوكرتشدو 7 مثرافسا فن وصيطص, و

 * هاجر و ضرالا ةبادرك ذىف ثيدح نيب اوهو داّسالا مي ثيدح اذه# ىّمح ىنضقا رفاك ابنمّؤملا ل ولو

 نب ماش نغ لغالادبعأبلا ىبحن نبى دحئانثمالسلادبغنب دمت انث ىرينملا دم نب ىيختايركز وا 4 انث دح ف
 هنع هللاىضر ةفذح لاَدف ةاذلا تركذف ةفن ذح دنغاسول جاتك اق ليفطلا ىبا نع دعس نب سيق نع ناسح

 ةلملا رمزاتاجارخ تال ةعاذلإ اندم وكت كاف اق لسومل اوه يلع هللا لص ىنلا نع ةحئرس ىا نع ليفطلا فا نع

 الب وطط اياز تكمن ةكم بهن رقلا اهركَذ لخديالو ةىدابلان اهركذ وشفيف ن ميلا ىصقاب ةبجرخ لوأ جرت

 ةيحان يف ىهو مار ا دجتسألا ينعي هللا ىلع اهمركاو هللاىلا امبحاو ةمرح دجاتسملا مظع' ىف سانلا ايم البوط

 م ىتشا مع سانلا ضف ريف 0 طسو ىف جراخنا نيع نع موز ىنب باننوو ذوسالا نكرلا نيب ؛ يدي ددوسلل

 نمكت مءامدلا ءارصالا ابن قرر ىث>هو عذب ىتخ ى رقلا ضععب فريز موك ىداوبلا ضءعىف تاج مريخ

 اهف دلفلا
 تن صحم ل



 ع 7 عمخاللاونتلا باتك) 2 هد اعوبج) 27 ب(نضيخاتلا عم كر دتسللا): ١

 قربك ا ةملعوو ؛ ةقأدبعانثىضاقلا ىسيعنب دمج نب دنخا انثو رع كرما رصنقا نإ ركب وا 4 قريخا »|

 داب ذ نت عن نيسحلا أب ابنا ظنثلا:هلو قاحسا نب ركب ونأ خيشلا (ان ان دو ) ىف نما فوغنب ورم نب هللا دبع
 هيلغ هللا ٍلضَهَنلا لو سر ثعمسلاق هنع هللا طر هدج نع هنأ نع هللادبغ نب :ريثك ان” سرواىنا نب 'ليصمسا انن

 ْئع نول اقتس مكأ لعا لاقل لوران كيل علاق 'بلاط ىنانن لعانايدلا به ذنال لوق وهو لضودلاو

 هللا لييس نو ده اجي نذلا زاجمللا لها نينمؤلا ةقور مهلاج ضو يملا نم يسب نم «ميئاشوا رفصالا

 أمصح م دهنبف ريبكتلا و خينبتتلاب ةيمو رو ةينيظاطسق مهملع لجو مع هللا حتش تح مثال ةمول للاي ءذخأتال

 ج رخادق مالسالا لها ان خراض وشب مث سوقلاب نومستقت مما ىتح طق هلثما و بيصي ماهظعالي نوبصيف

 مدان كراتلاو م دانذخ الافثلراتلامنموذخ الا مهنفلاملا نع سائلا ضيف كرار ذو دالب فلاح دلاميسسملا
 1 مكر ايف جرخدق حبس | 00 ةعيلط اوثنبانولوةيفواه نم نوم الف جئاصلا اذهنم نواوقت

 اودش 0 م اوراس الإ م خراصلا خ رصام نولوميف» نيك اش.سانلاذورب واكيش ن زور الف نورظنيفز 97

 نيك اهلا ريخوهو هنبب وائنين هللا مكى ّ> هلئاشت لاجدلا حسيسملا ام نكيناف دلولا انمججاب جرخم نانو

 +ءابلا مسبر ككاو ؟رئادعورك البارا زال ١

 قازرلا دبعأبا ميه ارنا نب قادساانث ىلامتهللا اهس رح كم ىتاعنصلا ديلا دبغ نب ىلع رب دمج ىتربخا 9
 لغٍجرتق ادقرشنم برعالليو لاقهبور هنعأ للا ىطر ةريرهىبا نعديعس نعةبمان ليممسأ نعرمغم ا

 ىلع حيحص ثردح اذه* ىوحلاب مكحلا وةفرعملاب ةداهشلا وةمارغ ةقدصلاو ةمينغ ةنام الا ريصن' نيتسلا سأر

 « ت اد ايزلا هذهماج رختلو نيخيشلا طرش

 ٠ نيثاعو

 لوقوهو ملسو هل اوهيلعشا لص هللال وشر تعمش هدج نع هينا نع ىزلا هللادبع ن ريث هكا ىنمعلا ف

 كسب نم مهلاقتو ارفصالاىن ' نولتاةتس مكلا معا لاق هلال وسرإب كيبل لاق بلاط ىنانيىلعإب ايندلا تفذنال

 ىتح م الةمولتا ينمذخ نال هللا ليبسيف نو دهاجم نيدلازاجحلا لعا قيما ةئوربفلا حج رخف نينم زارع

 م .| ىدطق هلثماوبيصتمل ام اهظعالتن نوب صيفا مصح مدهنيف ريبكتلاو حيبستلاب ةيمورو بطغباوو هللامتش

 لاما نعسانلاضفنيف مكيرارذو دالي دالبيف لاج دلا جرخدق مالسالا لهااي عياص خرصي مثسرقلاب نومستق
 اوثعبانَولوميف وه نمن ونس الف جئاصلا اده :تومززاوقمدال كرا ا الاف كرالا مهنموذخ 5-2

 نبك كم انقل آن ثورو ائيش نورالف نورظنيف نو اي ف هيلعب دوا ف مرح حيسملا نكي لافدل ىلا ةميلط

 لاعدلا حيسملام ل نافل ا نجا جر نا نومزععبف اودشرام اومزعاف ًاينلالا خراصلا خوصامنواو مف

 ] اتينا تر أك اثغو كدالب ابنافىرخالا راك ناواك ال ريخوشو هنيو اننيدنلا كح تح هلئاقت
 انكي لا

 نسل ,ىلع برتقا دقرشنم برعلل لي ولاق هيورب ةربرهىنا نعديمس نع ةيما نب ليعمسا نع «رمعم »|

 7 *( مخ )ىرملا كسحلاو ةفرعملاب ةدامشلاو ةماىغ ةقدصلاو ة همدئغ ةئامالا ريصت

 ) 0 نينلسلا هل ةتاقم»

 مهي“



 2 تع الذ 0 لتقق 7 5

 («ج), هع 6 متاللاوزتولا باتك) 0و . ضيخلتلا عم كر هتيلا ١
 عع

 ةمالا هنهز ذ نتملا لوا ناويورام تلنهذ كذا باباه لهاا تااطرمل يلامت هللاهمحر # مك اجلال )اة »

 0 نم باتكلا ٍلخا نا ىلاعت هللا نيبو ىتسأمف ىنءسرمل و مهسشتف

 هي ليعمسا ا :' دايز لع.نبنسملا أبا هنعتبا ىضو هيقفلا قاحسا نيدنجا ركبوبا خيشلا# انثدح 9

 : هيلع هللا لص ينلا ٠ ناهنع هللا ئيطر ة هر ىف أ نعهيبان ءّطاص ينانإ ليسن علال نبناملس نتا ى كح

 ضز الا لها رايخنم ةنب دا نم, باج مهلا جزخبف قام الامورلا ل لزب ىتج ةعاس للا موقت اللاق لسودلاو

 | نييووكي ىلخي التاؤال نوملسملا لوقف مب اناهنانما وبس نيدلا نيبوانتسإ  اواخمورلا تلاقاوفاصت اذافذئمو

 ثا حبصيو لجو زع هللا دنع ءادمشبال صفا ميلا لتشوادبا مم ءاع هللا بوتال ت تلثمزهذيف مم . واتاةيف اناوخا

 حاص ذانوتن للاب مبح السا ودلع دق ةو مودع ن نومسقب مثاهنيبف تودتفيف ةقططل ل10 نوغابيف ادا ن زونتشال

 فتووسيو لاتقل ز ودمي ماهيب جرخ ماشلا | كاي اذ لطابكلذو مكيلها يف مكفلخ دق حيسلانا ناطيشلا

 باذللاو دعم اراذاف مهماف هيلع هللا تاولص مص نب ىسيع لزييفحبصلا ةالص ةالصلا تميقا ذا فوصل

 لعحيحص ثيدح اذه هتبرح يفهمدمهبريف هديللا هلتق كو كلب ىتح نقنالكر للا 5 ذاك

 « هاجارخم رخم لو لسم طرش

 ىاهصالا ةم ورا ن ميهارانب دمج هللادبعوا انثىلامصالا دهازلا للادبعز دمح هللا 5 وا 4 انريخا »

 دوعسم نب هللا دبع ..٠رع ليبحرش نب لب نهنءىدوالا سيقىلا نع ىروثلا نايفسان' صفح نب نيسملا انث

 هب ىطايبف ةبطخلاو ةريصقا,يف ةالصلا هوطعم ريثك هوانطخم ليلق 10 ريثك نام زفركلا لاق هنا هنع هللا ىضر

 رضا ابناذلا دارا نم وار دلابرضا ةرخ ًالادارانموارح-نايبلانم ناوةالصلا اًوايطاو ةبطخلا او رصقأف

 « هاج رخم لو نيخيشلا طرش لعب ثب دحاذه# ةيقابلل ةبناقلاباو رضاف موقاي رخ الاب

 « ىربخا © 1

 هل اوهيلع هللا ىلص لانا ةريرهىبانع هبا نع ىلهسنع لالب ن نايلسنع ىحا ىنث دح « سرواىنانإ
 ذئمويضرالا لها رايخ نم ةنردملا نم تلج مهلا جرخيف قامالابءورلا .لزنتىتح ةعاسلا مومتاللاقل+و

 ثلث مزمميف مهمولتاةيف هللاوال نوملسملا لوةيف مهلتاقن انماوبس نيذذلا نيبواننيب اولخ مورلا تلاق اوفاصتاذاف

 نوحتفيفةديططقلانوفاييفادبا نوتتفي 0 ماعم 5

 كلذو ميم ايف مكدلخ دق حيبسلا نا ناطيشلا ح اصف نوترزلاب مهحالس ا وتاعدقو مهعانغ نومستقي مهامبف
 لزتيف حبصلاة الص ةالصلا تميقاذا فوهضلا تووسو لاتتل نود. ماميبف جرخ ماشلا اًواج اذافلطأ

 هدب هلتق للا نكلو كلبي ىتج باذن ال كرو حلما بوذت كب اذ باودع هآر اذاف مبماف يمنا

 ١ *( م) هت رحيف هم د مجريف
 ليلق هؤايلع ريثكن امزيف مكنا لاق دوعسم نبا نع ليبخريثن, ليه نع ىدوالا سيقىبانع « ىروثلا 9
 ارحسلنايبلا نمزاوةالصلا اوليطاوةبطخللا او رصقافةلب وطاف ةيطخلاو ةريصق اهفةالصلا هوطعم ريثك ه ؤابطخ

 *( مخ )ةيفابلل ةيافلاباو رضافموقابةرخ ةلارضا ان اندلادا رانمو نذل رضا ة رح : ةلاؤالرا نمو
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 كل

 طرش ىلع حي ثيدح !ذسه# فيقثو ةفينحو بو ةيما ون ملسودلاو هيلع هللا لص الور: قاءاخألا |

 * هاجرخم ملونيخيشلا|
 ىمهردلانيسملا نب ىلعانث ظفالا ىزورملا ميهاربا نب دم نب دما انن ىئابيشلا ةبقعن. دم نب ىلع  انن دح لف

 ةشئاع غليف لاقي الاكل فا هيدلاوللاق ىذلاو كيف هللا لنا لاّدق رصيقو لقمه ةئس ركل ىلا نمحرلا دبع

 لاورص ونا صاب نأ. نملولعاو وهلاو هيلع هللا لض هللا ل نكلو هيوهام هللاو بذك تلاّقف ايبنع هللا ىذر

 * هأح رخو نيخيشلا 2 رص ثريدح اده 0 دع صصقن اورد هباص يف

 نبلعان :: بطلا اولا ن نب رفعج 9 6 6 0 اس لضفلان نيسحلا انث فاه . عاصنب دم ىنادخ

 ندا ضافلا ىنانب مكحلا ناةبحص هلتناك و ىلا ةىص نو ر< نع ىر زملا نسحلا يا نع ىنانبلا مكهلعا|

 لعو هللا ةنعل هيلع هلاوذب الا و ذلك وقل وا لسوف اوهيلعدللا ص ىنلا ف رمف لسوهلا اوهيلع هللا لص د

 ةهادخ وركمو وذ ة ند واس دل نوف رتب ام يطا مهن مؤ !الا هبلض نم جرت ئ نم

 * هاج رم لو دانسالا حيك ثيدح اذه#قالخ نم ةرخ . الايفمهلامو اسدلا فنوطعب ْ

 ْن جادحلا ندم ندا: ا هللادمحر ىداخلا ريصننا (هانثدح)ىدلارم ب زلا نب هللا دبع ثيدح #« هدهاشو ٍ

 ىبعشلا نءةق وس نيد نع ىبراحلادمج نب نطل دا اسال !رويعتب هنت ميهارب | ان رضع ىزصملا ندر
 ثيدح اذه «هذ !وو مكحلا نع ءالوهلاو اوهيلع هللا لص هللالوسر تنااعبنع 7 ىضرري زلا نب هللادبع نع ٌ

 2 هاج ف و دادس الا عجبا 8

 تن
 :( مخ )ةبعشانثروعالا جاجح نع لبنح نب دنحاهلاق# فيقثو ةمينح ونلو ةيما وتل لسوهل او هيلعَللا ىلص هللا وسرب

 لاف رميو ركنىلاةنس فتناورص لاقهنبال ةنوانعم عيب ام لاةدايزنب دم نع ةبعش نع دلاخن. # ةنم ا'إ»

 تااقفةشئاع غلف ذاكلكفا هدلاول لاقىذلاو كيفلزنا ناورم ايف سو يوه ل ركسب وأن نحال بع

 (تلق)( مخ )«هباصفف ناو يسمو ناو أبا ن نمو اوهيلع هللا لص هللا لوسر نكلو هن وهام ماودك آ
 *« ةشئاعنم عمس دم عاطقن ا هيف"

 مك انا ةبضصدل تناكو ىنهملا ةصنب ورم نعىرزملا نسما ىنا نع ء كسلا ن لعات ناملسنب < رفتج ال[

 ارقد هللا ةنم)هيلعدل اونذيالاَقف هن هبوص فرعف سو لك لع هللا بص ئننلا ىلع نذأ ا صاعلا نانا ا

 مكاموا لدلايفزوط». ةميدخ ور كمووذةرخ . هلا ىف ن نوعضرو ايذدلا فن وق رشن هام ليلقو مهتم نمّؤلاالا هبلص نمأ

 « ليها لا نم نسحلا وبافهللاو ال(تاق) ميحص# قالخ نم ةرخ الايفأ

 حي ههدلوو ركملا ن ءالسوهلاو او هيلع هللأ لص هللالوسرنا ريب نلا نا نع ىتبعشلا ْنع ةفوسن دم # نع ل |

 (تلف) ةقوس ّنانع ىنراحما ان روصنمن ميما رثا انثث رص ىندشرلا دمنإ دمس| ان ىراخلا رثمج( هاتثدح )|

 مس و
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 ئى دق نأ ا هفدضص ىلإ تيِجدلا



 ذوب هسا

 مدح هجم عا“ تع ل

: 3 

 0 مق
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 بيب

 «ءاجر ذم لو سم طرش ىلع يح ثيدح اذهه هلاق لسودل او هيلع هللا لص

 الغذ للا ند او دخما الجر نيئذلث صاعلا ب اون ملي | دا لسو هل او هيلع هللا لسص هللا لوسر ل اق لاق هنعأ

 هللا لامأو دخت الجر نيثالث صاعلا:ىبا وثب مب اذا لسسوهل وهيل هللا يصل لئئسرلاقاق:هنغ هللا ى صرأ

 «الوخ هللاؤا طوذاغ د شا دوالو ذأ

 ل فو هو هسا يتسم

 06 ج) ٠ «مشاللاو قتلا باتك) ١ (م-) ١ صيفا عي ك ردتسلل)
 ا لا لون تغمس لوقت ىرافتلا ةدانجنب بدنجرذإبا تممسعلا# ىراقتلا ل ذج نب مالح نع ةرلس ن قيتش|
 هللا: دوالوخ ةتلادابعو الودشالام اوذختا الجر نيثالث صاعلا ىنا ون ٌملباَذا لوقت لسو هلو هيلع هللا لصأ

 هيلع هللا لص هللا وسر تممس ينا هنع هللا ىضر تلاط ىنا ني ىلع دبشفر 3 ىنالع كلذ ركنافمالع لاقالغد |

 هللال وسر نادهشاو رذ ىلا نم قدصا ةجمط ىَدن ىلع ءاربتلا تلقا الو ءارضملا تلظاءام لو. لسو هلو

 هللادبعنب نوراهنب ىسوماتث هيولاب نب دما ن دمج ركدوبا (انثمح) ىردخلا ديعس ىلا ثيدح «ه دهاشو ف

 هللا ىضر ىردخلا ديعسىا نع ةيطع نع فرط نب .ف رطماث رن اس ان هيروجحز ىبحبنب ايرك ز اثث مامالا

 « ةطغنع نئمحالا هاور اذكه « الود هنلالامو الوخ هّللا.دابغو

 ةيعس ىلا نع ةيطع نع شمالا نعربرجانث هيمن ب دمحشانث نو راهب ىسوفانث همنلابن ٍ وأ 4 اني دخ 9

 دزخا نم ع < مئاصلا ماس ليممسان يدم رفعجو ا انثورعىق رزألا.دمسن لع دمسا وا هانث دحام # اهنمو ف

 ىلا نع هينا نع نمحرل دبع ن ءالعلا نع ىجنزلا هلا نب ملسمانُ م ارا -دجسأا َندوم قرزالا ديلولاز . دمنا

 ىلا ن مكملا ىن نأكى انم ىف ترافل مس وملاو اوهبيلع هللا لمص هللا ل ونسوا هن هل ئضر رز

 *«يف و ىتح اكح اًضاءمحتسم سودا اوهيلع هللا لص يبنلا ئوؤراشلاف ٌةدرُقلا ورم م ىربنم لع نوزم, صاعلا

 * هاجر ملو نيخغبشلا ط رش لع ميت ثردحاده

 انيث دش نب حجاونح انثى ا ندب ى اءنح ني دمحا نب هللادبعأن“ هيولابن دا نب دم ركب وب جاني امي اسمو

 نضنبا ناك لاق ئيلسألا ةزريىلا نع نطو هللا دبع نع شيد لالهؤ ةيمح تممسلاق ةزعافأن ءةيعش

 ءايحألا

 سوما اوهيلع هللا لص 20 تمعمس رذايا تعمس ىرافغلا مالحنع ليشنع اعلا : 4 كرش

 ركنا مالح لاق الغد هللا نيو الوخ هللادابعو الود هللا لام | ودخلنا ةلحر نيلزؤلا صاملاىبا ونيل ان اذا لوقت وق

 ءاريغلا ثاقا ال ودا رضخلا كاظا ملوش لسوهلاو اوهبلع هللا لص هللالوسر تعبس ىلا يلع مهشفرذىنا ىلع كلذ

 ةبطع نع ضررطن ٠ فراطم»(م)هلا#ل وهل اوهيلعهللا لصلال كوسر نادهشا ورذىا نم قدصاة جمل يذ ليغ

 « ةيطع نع شم<ألا نعر رج نءديمح ند هاورو كثيدحلا نينالث ص املاىا ونب غلب اذا اعوف ص دعس يلا نغ

 ىلانم يف تتارلاةلسوهلا اوهيلع هللا لص هللا لوس رنا ةرب يه ىف ع نعهيبا نعءالملا نع يزل دلاغنب ارسم د

 أاهمختسم لس وهلاو هلع هللا لض ىنلا ى وراق ةدرَدلا و زن 87 نم لع نوري «,صاعلاىا 6 محلا بنك

 ٠ (م) يفوت ح اكعاش
 ىلا ءايحألا صبا ناكي ماسالا ةز ربا نعف رطمن هللادبغ نعلالهنب دي تعمس ةزمحىلا نع ةبعش )»
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 (4ج) ٠ (محاللاو نتا باتكذ (وبح) صيخلتاعم كر دتملا)

 ةرضنىبا نعزاعدج نيدبز نب ىلع نعدن زن دامحانن لسم نب نافعانرخا(اولاق)ى ركلا نس آنا نب قاحساو قاحسا
 * ملعاهللاوبوباركذي مو ءاوس هلثم ثدملا ركذمتساعلاىا نب ناهعانمالاق

 ن.ركبىلا نعديلولان يق اني صمح ىزاجملا جرفلانيدمح ا ةبتع وان بوم نب دمت سابملاونا 6 اندح »

 تغلباذال وق : لسودل .اوهيلعّشا ل دهللالوسر تغمس لاقهنع هللا ىضر رذىبا نع دعس دشارؤع منسى

 هالغد هللا باتكوالح هَلالاموالوخ تادابعاوذختا نيعب 4 ةيماوتي

 نبةيفب انن دامح نب ميملانن ىلا رعشلا دمت نب لضفلا ان ىببع نب نمل نب لمؤلا نيدمم ركبوا 6 انندح 5
 تعءمس لاق نع هللا ى ذر رذيىا نعدعس نب دشار نع ضي نركبوا ان( اق) جاجا نس ودهلاديعو ديلولا

 للاب اتكوالحن تالاموالوخ تلادابعاوذختا نيسرا ةيما وزب تغاباذا لو لسوهل او هيلع هللا لص هلال وسر

 هللال وسو تعمسلوت هنع هللا ىذر ةرب هاا عمس هبارامتى نان , رام ينثدحو م سيفا نب ركب وا لاق «الغد

 طرش ىلع حمص ثيدح اذه# شئرق نه ةملمنا ىد لعةمالا هذهكاله لوق ملسو هلا او هيلع هللا لص

 نب رهاملا هتف لسؤ هلآ هيلعدتلا لص هللال وسر نع دهاوشو عباو ثردحلا د هاجرخم إو نيخشلا

 يعن دمج ادعوا ( هاندحام اف ) ايردرطعاب طب اهركذالا ىنعيس نيم اتلانم ةعالاو

 ايركزوبا (انندحو)قازرلا د أبنا دابعن ميه ربا نب قاحسا انث يلاعت هللا مرج كم ينامصلا ديا دعنا

 نب ةملسو ىريشملا عفار نب دمحو لظنحلا ميهاربا نب قاوسا ان ماليسلادبع ندم انب ىرينملادمح نيب

 نع فوعءنب نمر لادبع ىلوم ءانيم نءىبا ىنثدجلاق مامالاماهنب قازرلادبعانن (اولاق) لمتسملا بيبش
 لخداف هل اعدف ملس ودل او هيلع هللا لص ىنلاهىناالا دولومدج الدب ونال ناك لاقهنع هللا ىّضر ٍفوعْر نمحرلادبم

 * هاجرخم ملو دانس الا معي ثيدح اذه#*نوململا نا نوعملا غزولانإ ١ غزولا و هلاف كسلا ن لاو ص هيلع

 ءلمشانن ىضاقلاىرهرلا قاحسانن مييهاربا انن ةفوكلابىفابرشلا ةبتعن دم نب ىلع نما وا هانثدحام# اهنمو )»
 نع شمالا نع هللا دبعنب كبرش فسو نب قاج-ا ينثدح قرزالا فسوبنب قاحسا نع هبا نءرفعجنإ

 مو . 9 جم بج

 هظوؤحلا اذه( تلق )بوبا ركذب لا ذبم

 ةيماونب تنل اذا لوقت لسودل آو هيلع هللا لص ىنلا عيب ذىبا نع دعس, دشارنع مص يبأ نب م ركبوا »
 «مطقنم هتاور يتموط ىلع (تاق)الغد هلا باكو الجب هللا لاموال و خ هللادابع اوبلخنتا نيعبرا

 ةيايغاىدي ىلع ةمالا هذه كلاله اموفرصم ةرب رهابا عمسلا رامتىبان رامينث دج مصيف نب « ركبوا ف
 هائشولاج رخامو يتيوطركب وا (تاق)( مخ )شرق نم

 دولوم دحال دلوبال ناك لاق نيحرلادبع نم فوع ننجح رلا دبع ىلوم هانيمنع ىلا ينثدج © قازِرلادبع وو

 تا رعلملا نان ومللا مم عز زولا نبا غن رولاوهلافنا و ص هيلع لخ دافهلاعدف مس ق1 و هيلع هيلا ص ينلاهىناالا

 * ماحو ا هيذك ءانيمو هللاوال (تاق)

 وسمو #00 3 بة اديس ميسوم

 دو
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 .(4ج) ٠ «محاللاو نتفلا باتك) . .. . (8/4) ...١ « صيخلتلا عم كر دتسلا)
 ديزن داسماتت ةريبهن كيعس انىرو نيل مهار نب دا انىزورلا مدكحج نب نسما * ىنريخا ل

 | انقححم ضراعنل ةماباموب ساملاو داني نامع ان , لاق ةرضن ىلا نع ناعدجنب ديزز لعو ىنايتخسلا بو انع

 ْ .فانب ناهنع ء ءاجم ثدحل لجرولا انديكب دحسملاىلا انحرو انيبطتو اتلسعا اب ضعا نيج ترضحامف هفحصك |

 1 .نيملسملل نوكي لو : لسودل اوهنياع تلالص هللا لوسر تءمس هنع هللا ىضر دل لاف هلال وحتف صاعلا

 ا لاجدلا جرخيف تاعزف ثالث سابنلا عزفيف ماشل كلاب رصمو ةريزجلاب رصمونإ رحبلا ىتتلع + سعم رز ل

 |.قرفثالا املهاريصتق كريرحبلا قتلك ىدلارصملا هدر رصملواف قرشملا لبق نم مزه ش شيحت ِض ارع يفإ

 زاحنيف م اعلاد ىأبم(01)مملي يدلار صملابقحات ةقرفو با ىعالاب قحلت" ةقرفو وهامر ظن وذمأ هنلوشو ميغ ةقرف

 قىجدبجو ةديدش هعام مهيوصن "و مولع كلذدتشيف موج رسب باصيق م جيس نوع ف قيفأ ةضعىلا 3 ويلسملا

 مهضعللوَديف ثوفغلا كال سانتاجاير سلا نمدانم مادانذا كلذك م اميفهلك ايفهسوقربو قرحبل ممدحان را

 سانلاماماهل لومي رجفلا ةالصدنعمالسلاو ةالصلاهيلع مسمن ىسبع لزيفنا ءيش لحجر توصلاذدهن !ضعبل

 مدقتقانب لصف تنا مدق ضعب ىلع ركضمب هاما ةسمالا هذه رشعممكنا لوف انب لصف هللاح وراي مدق
 عقتف صاصرلا ب :وذناك باذ هأ 1 لاجدلا 4 هت رح هياعّلاتاولص ىسيع خا فرصنا اذاف مب لصيف

 مهلتقافرفاك اذه نمؤمايل و رجحلا نا ىتحادحا مهم سيحكم وأ ىح 2ث سيف هن احا مزهن مولتتيفديودن نوهت زح

 | هماج رخو و فا تخبلا بوباركذب لم طرش لع دانسالا 4 مص عر دحاده

 نب ميهاربا ان لدملا ذا شح نيىلع انيدحو رك اش نب دم ننرفعج انب ىضاقلا دحام. ا دحدلو )ف
 هماشن لوقت ةقرف قرف ثالث هلهاريصبف مهل ىذلا رصما ىنإب مث ىناثلا رصملا رك ذ نيخسانلا نم طقس (1)

 قاحسا ؟لاملازاكي اذكه مييلي ىذلارصملاب قحلت ةفرفو با عالاب قحات ةقرقو وهام رظننو
 ةمخجا مو صاعلاىنانب ناهعان انسالاق ةرضن ىنا نعزاع دجناو بورا نع ديز نب دامحانث ةريبه ن4 ديعس

 |أءاجمت دحت لجر ىلا انسافسدجسملا ىلاانحر وانبيطتوانلستغاف انرصا ةعملا ترضح ايف هفحصم اننحصم ضراعنل
 | اكبإ ةالثيبلبسبلل نوكم لوش : لسوهل آو هيلعَسا لص هللا لوسر تممسلاتف هيلانل وحن صاملاي نيناع

 ضاع ينلاج دلاج رخيف تاعزف ثالث سانلا عزف ماشلاب رصمو ةريزمل اب رصمو نإ حبلا قتلك ربصم

 بص تسع

 | لوغو ميتة قرف قرفث الث اهلها ريصيف نيرحبلا قتلع ىذلارصملا هدربر صم لواف قرشملا لبق نممزهبف شدج
 | ةبتعىلا نوملمملا زاحنيف ماشلا تأ ممهيلي ىذلارصملاب قحلت ةقرفو بارعالاب قحلت ةقرفو وهامرظنن هماشن
 قرحيل مدح !نا تح دهجو مدد دشةعا مهبيصتو مملع كلذ دتشيف مب رسباصيف م4 حرس نوثعبيف قفا

 .توصلاذهذا ضعبلمهضمب لوف سانلا اما ث وفلاكا انارجسلا نمدانم مهادانذا كاذكو امييفهلكايف هسوقرتو

 رشم مكنا لويفانن لصفدللا حوراي مدت انلا ريماهل ل وَةِيِف رجفلاةالص دنعم سم نب ئسعلزييف ن امبش لج ر

 [ وحن هترح ىسيع ذخا ٍفرصنا اذاف مهب لصيف مدقتيفانب لصف تنا مدقت ضمل ىلع مكمب ءارمما ةمالا هذه
 مهنم سبح دئمو 'ىش سلف هيا مزين مهلتيف هودن نيله رح عتق صاص رلا بوذب كباذماراذافلاج حدلا

 ناعدج نديز نبع دامح ان(نامع)» هاوةريبهنب تلق 8 )هلتقافرفاك اذه نم وماي لمت رجأ انا ىتحادحا
 رب

| 



 (4ج)  (مءاللاو نتنلا باتك) ١ 9000 ١ (ضيغالاعم كردتتللا)
 ناكولاق ةعاسلا تءاج ةومسمنب هللادبعابالا رجه اهل نسيلو ةنع هللا طر دوعن قاتبف نأ اخر هاي
 عمجو/مالسالا لهالز وعم ودعةمدغب حرش الوكا ريم مسغنال خم وهالة عادلا نا لاقدتاعكتنالادبع |

 طرشتف ةديدش ة درلاتقلا ك1 ةدنع ا منلاق ىنمت مورلا تلفماشلا وح م ديان ومالسالا لها

 تاغريغ ك٠ الؤم هيو الهدف ليلا مهني زجحم ىحنولااميفةبلاغالا عجرلال ٠ تاوملل ةلغ رك وتلتتملا

 ءالؤهو ال وه ىفيف ىلإ مهني زجحم تح نومي ةبلاغالا عج نال توملا ةط رمش زولسلا طرتشد مة رشلا هلو

 ءالؤه'ىفاوسع ىتح نولتاقيف ةبلاغالا مجرتالت ومللةط رش نوملسملاطرتشدم ةطرسشلا ىنفتو باتي لك

 نولتتقف مهلعةرثادلا هللا لمخج مالسالا لها ةيعتمهلا» ده مئارلا ناكاذاف ةطرشلا ىنضتو باري لك ءالؤهو

 هيي داعتيف [ةمرتم ىتح ميفاخالف مهم بنجم رمل رئاطلا نا ىتحابلثمرت نالاقاماو اهلثمرب ملاقاما ةميلظع ةلتقم|
 اوعمس ذاكلذك هاهيبفلاق مس اق مسق ثاريم وا حرف ةمينغيابف دحاولا لج رلا الا مهنم بنود الذ ةئاما و اكو

 8 رع ل ودعي فنولبشو مم 506 ريفممرارذىف فاخدقلاجدلانا عرخ# مءاج لاَ م كا سانن |

 سراوفريخ م ملويخناولا ومها انا ءاهساو هع ءامما ف رعالىنا لسودل "اوةيلعّشا لصسا لوسرلا# ع لط سراوقت|

 6 هاجرخ لو نيخيشلا طرشىلع مس اخت ادم 3تلرألا ربك ىلع نمريخ #لاقوا ذ و : ضرالا رب ىلعأ

 لاصفانب ليس نعنايمغسانث صفح ن نينملا انث ةمورا نب ميهاربا نب دمحشانةراهصلا هللادبعولا # [ربخا لو | ]

 لسو هل او هيلع هللا لص هللأل وسر لاقلا# ةيقرتتفأالا 0 كسلا هنع هللا ىحر ةءرب صن يتتا نع هنبأ نحت

 * هأح رخ ولم طرشش ىلع ميك ثردح اذه # اراهاواجو م برعلا ضزا دوعن ىتخ ةع اسلا مؤشنالا| |

 س7 ماشلا لئغال + ا ا

 7 رف الوثا 0 1 م لاقفةعاسلاتءاج دوعسم نااأنالا ريجههل سيلود وعسمن اهلل |

 0 ديك و منلاق 5 ىنعل ! مورلا تاق ماشلا ومن هدس .اخنو مل نوعمجمو مالسالا لهل نوعمج ودق ةمدق !

 قفا للا مهني ع نولي ةلاخالا مجرتل توسل هلق در ا رشتيق ةايداع ةدر'لاقلا|
 َّبَح نولت اًيِفةبلاغالا مجرال تومللةط رشز و ءاسملاطرتشنم م علا قهولت !اغربغ لكءالد* قو ءالؤمأ

 مجرال ا 1 كلا نمو كاغر ع 5 ءال وهو ءالّؤه“* ىف ىلإلا مهيزجحتأ

 لها هيقن مولا تهم 3 00-0 َََط نان ىو باع 7 ذأ 7-5 0 0 "يلا:

 ذا كلذك مامييف مست أ و حرف 0000 ولا لحرلا 36 مهنم قت تس ردع القةئام اوك 58

 لوثعب .فزولبقو 0 ةامنوضفربق مب اردىف فاجدق لاجذدلانا حعرصلا م 'ءاح هلأ 3 سرت نلاعا حل ا

 مهويخ ناولاو مهسانا» ساو مث ءاسا فرعالىلا لسوفلا اوهيلع هللا لص ريا ل را ةحياظ سراوق ةرشعأ

 * مخ)بوانم ةيلعنباهعمس# ضرالا رحلت نمري يخ علاقوا ذكمو ضرالا ربط ى ع سراوقريخ أ

 ضر اد وم" ىتح ةعاسلا مونت ال هضرنالا هملع | ال رب ىه ىبا نع بآن هء ليهس نع «نانيتن» |
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 0 20 ( محاللاو تفل ب انك 2 اس مهلا عماش ردتسملا)

 رون نعلالب نب ناملس ىنربخا بهؤن. هللادبع انثناملسنب ميرلا ام بوتين دم سابعلاوبا 4 امدح

 متمس لهلاق لسو هلآ اوهيلع هللالص هللال وسر فكرا هنع هللا ضر ةرب سه ىنأ نع ثلا ىلا نع ديزنإ

 انلانوءبس اهوّرْس تح ةعادلا موه 2 اللا هللا لؤسرأاب من اولاف عجل يفاسهنم تناجو ربل ىف اهمم نا ةنبدك

 طقشفقريك ساو هنناالا هال ونوقلاف ساو جالس اولتامت لفاولزن اهوا اذا ىع قاف ل

 طقمبفربكأ هلو هلال هلال يناثلا نولوعت مثيلا لب ىذلا ابماج لاقت الا هملعا الو روت لاق اهساج دحا |

 متانفلا نومستت مامييفزنومنغيف ابنوأخديف ره جرف ربكاهللاو هنلاالا هلال ةئلاثلا نولومت مرخ . الان اهنامغأ

 دقو ةينيطنطسقلا ره ةنيدلا هذه نالا قر« نوعجر و ىثلك نوكرتبف جرخدق لاجدلانا خيرصلا معاج |

 «ةعاسلامايقت عمابحتفنا ةباورلا تع

 قلو ديعأبا ميعار ربا نب قانحسا انثى لاعت هللا امسرخ 34 قاعتملا درا دبع ن « لعن دم « ى اربخا 9

 هنابتمن ماه نع رسمنا قاز رلادسساتت ىلا ىنثدبح ليتم نب دمج ا نب هللا درع اني ىعيطعلا رفعجب نب دمج( ىقربخاو )

 نامزكو ازوخ اولئاق تح ةعاسلا موقالزسو هل ١ اوهيلعسلا للصشا لوسر لاقل وت ةنعادلا ىضرةربسهابأ عمس |

 ثيدحا ذه# رمشلا مهلا ا ةقرطملا ناهللا مبهو دب ون أكن يعالا رامص فونالا سطق هوجولا رمج مجاعالا نم موق

 # هاجر مونيخيشلا قرش ىلع عتب

 نب بوم, انث ةمرخن قاعسا ند 53 وبان يملسملاماما ان ىيحينب دم نب ميعارا قاحسا وبا 4 انئدح »و

 ةقركلانعار متر تجاه لاقرباجن ريسا نعةداتقيفا نعل الهندي نعب وانت ةيلع ئاانت ”قرودلاميها رب

 ء ا

 اههدنع سيلو(م )ل ةقرطلا تاو مههوجو نأك ف ونالا فاذ هوجولا رم نيعالا راذصكرتلااو اتا ىت |
 * هوجولا رج

 باج ةنبدع مممس لعلاق لس وهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر نأ ة ررهىبا نع ثيفلا ا نع د ري «رون#

 قاعساىب نمافلا ومبس اهو رب ىتعةعاسلا مونت اللاق هللا لوسراب مناولاقق رعبلايفاونم بناجوربلايف اهنم
 كلاقاع تاج قددعأ طقسقربك اهنلاو هيا الا هلال نولوفف مهسل أ ومر و داس اولئاع : لظاولز اه واجاذا ىح

 نولوق متر - لا اهناج طمس ربكاساو هلا آلا هلاالةيناثلا نول وقم ءربلا لب ىذلا اهبناجلاقألا ةملعاالوروت

 لاجدلا نا مب رصلامءاجْا 'مانتلا وههستم# اهنبيق نومنغيف امولخديف مل جرفبق ريك ١ هتناوهنلا الا هلا ال ةئلاثلا

 مايقمماهحتف نا حص دقو ةينيط:طسقلا يح ةئم دما هذه نالاع فلولا لاق هن وعجز وأ يد لك نوك رتيف ج رخدق

 »رو نع لآل ن كاملس ىنربخا بهون .ااننمسرلا اننمصالا هانربخا هعاسلا

 ةزل لارج املا نم موت نامركوا زوخاولث ات قحةعاسلاءوشال اموفرم ةربر هينا نع ماه نعم رممم )ف

 *(م خ)رمشلا مهلاوت ةقرطلا ناوللا مههوجو نأك نيعآلا رانص فو.الاسطق

 ىلا (ي5)
 سم ا اب ماس م

 ٠ الموس رار 010119 نابل طزتل بط فلا اذه «ةقرطلا نايم مههوجو نكن ونالا فاذ ٍ؛

ج ةفوكلاب ءآرمع معز تداه لاقرااج نب ريسا نع ةداتقىا نع لالهن ديم نعا# ىنايتكسلاب وا 2
 لجر عا

 00 ةماعلا يق يلح ع دش
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 طك

0 



 , وادا ميسم لهيسا سيبسا

 (4 ج) .٠ '(ماللاو:نتفلا باتك) 26١ ( نصيخلتلا م ك ردت )
 راحت هيف ان ورع لاخت « دي دج نم دسف اوتبا ذا 1

 زاعتسااهفرصيرءا دعالا ىلع .. 4. ىلغلت نا نينفاوزر ناو

 رابك مهسفناو او.ز رب ذا«. راغصمهنعا ض ةءرالا كولم

 ندردشمأللا يقاوازا داما ميهاربا نب قاحسا انريخا ىللعت هللااهسزح ك<ىناعنصلا لع ندم ىتربخا

 ابطيرب تح ناذ ولآ 3 ةمدخج نذار ىلع مكتادق كوتلاب أكلات ةنعهللا ىطر دوعسم ناذا نيريسنبا نع بوا

 «تازفلاطشي

 1 ىثراحلا روصُ :منب دم نب نمجرلادبعدم وا انثدادغب دها لا كامسلا نب هللادبعن,نامعورموا » انما 0

 هللا ىذرور مع ن هللادبع نع. رك ىلانب نمحرلا هع ن ءيربس نبد# نع ء(١ ١)ةداتق نعىبا ىنثدج ماشهن دانك

 كلذ ىهتشنت كلنا لاقزودوس م تاقمهضرا نه قارعلا لها رخو خلا نارا نإ نإ ءاروطنقون كشو لاقاممع

 .» شيع نم ةولس فنركملا

 نيس نبأ نع بوبا نعرمفم ب ا قاديلاج ابنا ميهاربا نب قاحسا انب ىنامنصلا نمل ديعوا < انربخا »

 قارعلا ضرا نم يوجرخمنا ءاروطنقونب ثكلشوا صاملانبورحتنإ 0 اق يعل نم رلادبع نع
 طربشلو حم تبدحاذ عجب نيعنم ةولسام مل يي وميمن كيلابجا كاذواق نودومي مث تافلاق

 «كرتلا م ءاروطنزقونو هاجر خم مو نيخيشلا

 اين شايعز ىلع اننى ركبلا مثيملا نإ ميهارا ان دادغيب ىدبعلا ثايب نببهيلادبع نب دمحم ركبوا « انندح )و

 لاقلوق هنع هللا ىضز ةربهأبا تميس جيرعالا نع لضفلانب هللاديعنع ِن امون تبان نمجرلادبع

 هوجولا رج نيعالا راغص كرتلا اولت أم ىحةعاسلا موقال هدب ىسف ىذلاو سوال اوهيلع هللا لص بلال ومر

 يحصملا ١0 صيخلتل' يف رظنيلف مجيلا ضرافف قبب البا كيثوب ثيدجح م خسل نمازه طمس دق 0(

 انبطبريىتحناذ آلا ةم ذجعن ارب يلع مكتادق كرتلابيف أك لاق دومسم نبا نا دمج نع بودا نع # ريعم ف

 ْ *( م خ) ت ارفلا طشب
 ضرايف قبسال نا كبشونلوقت ورمجنب هللا دبع تمميب ىلثدلا دولا ىلا نع ةداتق نع مابثه 4 انربخا ف
 تنانمملاق مالسالا ىلع ٍنوكرثملا رهظناةرميج نةعرز لاف همج يف مكحيريساوا ليتقالا برعلا نم مجملا
 هلوق ركذفلاقةصلخللا ىؤذ ىلع سماعيخب ءامبن بكانم عفادب ىتحةعاسلا م وت ال لق ةعصيمص نب صاع ىَب نمي

 * (م ج) تام ثالثلومب امرا هلادبعلاتف باطما نب رمعإ
 ناءاروطنقون. كشو لاقو رين هللا دبع نع ةركبنانب : هللا درع نع نب ريس ندم نع ةداتق نعم ماشه ل

 رمعمهأ و ر# شبع نم ةراس ل نوكيو لاق كلذ ئهنبشنل كلنا لاق نودومب مت تلق مهضرا نم قارعلا لها أوجرخي

 لاق(م خ) شيع ةولسام . مهذب وكيو برود كيا كاذولاِق نودوعي متلق هيفودمح نع بون

 م« كرتلاه ءاروطنقون فال

 ةعاميلام وقتال وهل !وهيلعمتلا ىلصةللا لوسر لاق ةرب رهىنا نعجج ىعإلا نع لضفلان بلا دبع نم ناب وننا»

 مس مريس اييسسم ب. هج
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 .(«ج) ٠ , اي( مهاللاو نتفلا باتك) + ., ( /4) (١-0 ضيخفتللامم كر دتبلا)
 | تاموظنم تازرخ تابآلا لاق لسودل [و هيلع هللا لص ىنلا نع امهنع هللا نطرور نب هللادبعنع ثروألانإ

 .ناكو ور نب للادبع كانهو حابصلابنب داناكث رن وحلا نب دلاج لاق اًضبامضع عبتف كالببلا لبع كلا

 كاذدكا تلاَقف ةيو.اينعمنب ديزي كاذلؤم ورح ن ل تفي دلع نلت ::ةريغلا نب نم ةأرصا كا كانه

 |ءامدلاكفس ةيواعم ةرحش نم الجر دج نكبلو همسأي هدجحا الولاق باتكلا يف اب ونكم هدجتو رين هللا ديعاب

 1 ىلع الزم ناكو لاق ىن:ركذاذ.الاو يجاباو كلذ اكن افا زج ا.رجحتلا ادهه ضنبو لارتمإلا لمتللو

 «اذه انيدج ناكدقو رمنب هللادبع هللا حر تلاق ضن. تبلا ترو ريبزلانباو جاجا نمز ناك الف سيبقى
 نع قاحما ىبا نعنايغس نع صفح ن ينيب نب نابتصإلا] مييهاربا نب دمج انيرامضلا هللادبع ونا «.انربخا »

 اولأق مز راغيربتال كح جميل !ًاساذإو هومتيطعاف حلا متشساذإ ركب فيك لاقدنع هللا ىطرةفن دح نع عيش نبدن ز

 * هاجر ملونيختتشلا طر.ةىلع ميحص ثيدحاذه» ةبعكلا برواهومتاخدلاق

 | نيزيشيان ىثرقلا ةدجمن نب ذاعمانب(الاق) ىزيملاد مح نئدمجحا نسما وناو هيقفلا دم نيدمح رضنلاو با « ايربخا

 ضاعن ويعلاراغص موق ؛يجيلاف ةلسوملا اوهيلع هللا لص ىبنلا نعهنع هللا ىض رهسا نع ةدد ربت هللا دبع نع رجايملا

 مهنويخاوطبر دقو مهلا ظنا يف اك حيشلا تنانع مالسالا له ا.تروتعلبف نييلبا هبهوجو لاك هوجولا

 دانسالا حيحص ثي دعنا ذه# كرتلا لاق م نمهنلالو سراب سو هلاو هيلع هللا لص هللا لو سر ليمفدحتسل | ئزا وبس

 نوعونع هللا ىدر ةرب سهىلا نع حج سعاالا نعداب زلا ينا ثيردح ىلع انك هللا ىض رناخيشلاق فبادقو# هأح رخو

 ا نويلازاغصهوحولا ضامن د اولتاش ىت جح ةعاد !اموهالل اقلسودلاار اوهنلع هللا لص ىنلا

 ركي ابا تعمسل وت ةيضريغلافتلا لعن. دمح ركب ابادحوالا بي دالا هيقفلاتعمس#«ةقرطملاناه لا | مههوجو

 *لود ثدح ئيورلا نيابعلا نب ىلع برعلا ءارعش نم كرتلا حدم نملوالوق ىوجنلاى وصلا ىيحين دش

 اذا

 ةهدؤلاب هلل او هيلع هللا ىلض ىبنلا  :رعو رمت نب هللا دبع نع ثر وما نبدلاخ نع« نوعنبا ف

 ةبطافاحل لاق ةريغملا ىنب نمةأ ما كانهناكو ترب وما نا لاق اقاضعب اهضعب مبتيف كلسلا مطقق 5 كل-ىف تاموظنم

 همحاب هدجاال لاق باتكيلا يفابوتكم هدجيدل اذك ١!تإ !امفةنوا هم نبدي كاذل وق قرمعن. هللادبعتسممسف

 ناك ناذ ارجحا رجح تببلا اذه ضَقْو لاومالا لحتسوءامدلا كفس ةيواعم ةرجش نم الجردجا نكلو

 ضني تييلا تأروزيلاناو جاوا نمز ناك الف سيبقى با لعامل زتم ناكولاق ىنيزك ذافالاو يحاناو كاذ

 * اذهمانندح ناكدق ورمي نب هللادبعهللا محرتلاق

 متلأتاذاو هومتيطعاف قلا يتلكساذا مكي فيك لاق ةفذح نع عيش ن ديز نع قاحسا ىنانع# ىروثلا »

 86 خ) ةبعمكلا برواه ومتلخد لاق ربصن اولاق,هومتمنفوكمح

 ضاع نويملا راغضموق ىجيلاق سو هل او هيلعهنلا لص يبنلا نعدينا نع ةديزنل | نع :نجايملا نيب ريشي ف

 ىراوس مهو يخ !وطب زتقو مهلا رظنا ىنأكحيشلا تبان مالسالا لها وحلف فجملا مههوج هناك وحبا

 ه«ممرمص# ٌكلرتلا لاق# نم وهل "او هيلعتلا ىلص هللا لوس رل ليقفدجسما

 رمل

 ةيوريح ندرك يح
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 رمد بم - 006 مجم ا دجج هةبويسم بوو

 (4ج): . عرساللاو نتنلآ باتك) 207 64١ ( صيخلتلا عمك ر دتسلا
 مويلا كازا تاق'لاق هللاوالكل جر لاه هام دنقا زويل هللاو بدتج لاق ةعرجلا موبناك انلاق نريسن دحأ

 بضنالامو كلاملاةفق ابني الق لسودلا اوهيلع هللا لض هللا ل وسر نم ةتعمس دقو ث ذحا ىننتا وس سيلجا

 هجرتلا و نيحنلا طظرش ىلع خيف# ثردح اذه# هنع هللا ىضرناعلانب ةفدح وهاذا هلأسا تانقاف لاق“

 ' شايعنب ليما اثب ةريبه نت درب اننىروذشلا مهارات ,دمجأ اننى زورملا ميكح نب نسكلا ب ينربخا 2

 أ باطخلا نب رمزا هنأ نع ثدح رم نب هللا دبع نب ماس خمسا تيبص نب ةررج نب هللا دبعنب رتزعلادببع ان

 "امن ذوسب مك ةمحرو ةقالخمىلا دوسي م ةمجحرو ةوشإ 5 نيحصالا ١ ده ًاديهللان الو ناك ةلعدتا ىو ا

 ألح ناكام دابجلاو وزب مكيطسانلا اهساريجلا مداكت قوص هزي دوعن ةدجرواكلم دعب ةمحروأ

 ' تبا مداح اكذوئزاتلل تطاسا اذاناماطخ وكول السر نوكيا ليفانلت قوكترإلا للا رع توكينل لع ارتحل
 عك داع ريخ هلق طابرلاب مكيلمف مل رم لحصتساأو'
 ىبجشالا كلامىنا نع هن :وأعم ولااينأ توك وبان ىدجان ديفا دبجا نب هللادب عن دم ركر وبا < 7 ريخمأأ ف ا
 ىثوسردب إم مالسالا سردب اسوم هيلع هللا لص هللا لوسر لاقل هلع هلل 1 طر ةضذحح نع يزن نع

 ةب 0 ا ا 5 ةقدصالو ميماموردلال +

 تدوم يدع وع

 يييعوعسع

 سكس ب ب ب 3
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 هنعضرعاف كسالو ةقدصالو 0 6 لالا هلاذل ميطوتتاق 0 رفزن نب ةللع لاش 1
 ثيدح اذه «رانلانم مبيجن ةلصانلاّف ةثلاثلاىف هيلعلبتا مةقذح هنع ضرع كلذ لك انالثثيلعاسدد رقة فذ ْ

 * ءاجسرخ لولسم ظرش ل حيصحسأ
 دلاخنع نوعناا ًاينانوراه ترب دب هتان هومسمنب ديمساتت ىتوبحلا دمحا نب دس ابملاوبا' « انربختلا الأ

 ] ١؟محصرق ميلا هبت :را ةجفت ميحصلاو بن ةراةحفتك ةيضاملا ةحفص ىلع صدق (0))

 116 را ااط نلابل هللاآو بدنتج ل اهتةع رملا مون ناك الل لاق دم ترع# قاوعع نيا 2

 ْ ه(م)) تيدا

 هيبان ع هللادع جول بيوص نة زج ن هللا دبجن رولا عانت نياغر ليسا ةريصن © دنس

 ةخرو ناطلس كلا دوس م < ةجرو ةقالخ ىلادوعي متةحرو ةوبنأد كييف رطل انها . هللا نالوا ناكر معا ||

 لبق ر ضخ اولح ناك اداه ووزن مكي سانلاا ميلر يبطا ماكل ن نومداكت ةءربج دنوعي متةمحرو اكلم دوست
 مارملا لحتساو و مانغلا تاك اون ىزافملا تطاشا اذلغ اعاطخ ن وك نا لبقاماع نوكيا رسعا ع نوكمنلا

 *كدابجريخ هنافطانرلا مكيف
 اىرحالؤح ب ب . لاى تو سرداك متلشالا سرد اعوقرم ةندع رع ىببرنع © ىبجشالا كلاموباا لب
  نولوقزوجملاوهتسشلا ىتت :ويأ هلع ضرالا ىف ىقساللفةليل ىئاتلا باتتك ىلعىب :رسلا و كسل ياعلي

 نورد ال مومهنعىنتت اق ةفذ رقت نب ةلصلاقق اطوقت نحنف هللالا هللالل ملكت تنس ىلعانعابا انشتكردا
 هراتلان م مهين . ةلصان لاقق انالاثةنلع اهددرق لفن لوح هلت ضاق كنسالو ةقدصالو ميسامأ :
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 ل

 هروح

 تس دع رت دعت عسا

 هع ا كنت ميم وعنا

 رمال 0 (
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 ا
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 مما --

 مل ل ميسسسمسو ميس

 مسا دعي ١ ويه دو و
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 للسما سيسي سس

 للي ( عاللاوؤتنلا باتكذ 0 6 ضيقلتلا ممادلر دل )
 |لئاع مح ىدب كنسما ا وانلقاهنم ججرخملا لعال ىقاو تنزا ةخفنك اهعم اًلقئذلان ةؤكينا
 بأ داش تكاتف ماسوهل او هيلعتلا لص ينلاجا وز !ضعب ىلا تءادم ةأساناانل خيش ىنثدخ ورمل اة ىلتق

 | ريتك لكلا رتل قؤّرملا نيك كاملا ريثك ىبا ناكفنا وا ىل !ناك تلاق د ناشامو تاقئذ ل قظانا

 | قةمحش انّيكسم ت تطعاف رقت انرحن انا ريغ ظق ' ىثثل تقدصن' اتزأل ”ىشأ كلذ نمىلا دنع نكي مؤقت دصلا

 تنامؤا اللاقىنا تن :ارله هانا ابتافق سانلا سا قسارم ..لعىلا تت :ارفلا تامويا تناثةقرخهتسبلاوهدبب

 برضت ىقواهدب ىفةمحشلا كلتوةقرللا كلنالا املع سيل اي رعةعاقام دج وف امسمتلا ته ذفلاق لب تالق

 تركذف ىلا ىلا تبع دف ىلب تلاق كيسا الادمااب تاقفداشطعا ووو اهرنا ضغتمت ىرخالا اهدي يفام

 تاظفيتساف هدب هللا لشا اهامس نم لامفاءاق اهدنغ ناكنم م ضعل ىف د ءاناهدنع نمت خا وهل كلذ

 * هأجرخمرلو نيخيشلا ل ردش ىلع حيبص كدحاده هىد تلشدفو

 انن ىدزالا رضنلان دما نب دمحأبنا( الاق )هم ولبن ركب ونا ىنثادحو قاع دان كلا ونا خيشلا «انربخا ف

 هيلع هللا ىلص هللا 3 ران اةلاق هنع هللاى ذر ةغذخ نعرز نعمصأعن نم هما 3 ورم ن هن واعم ىدج

 دانسالا ميم ثدح اذه« هيسن نمهيسنو هلع نمانيف هلقعةعاسلامارقىلا هيف نوكي اع انربخا اناث لسو هلو

 نارقلا يف هتماما ىلع ق فتم مامادوجنلا نان ماع مسام نعال زن ناباو ةراوف ونا هاوز دقو هأجر مو و

 ٠ « هلوقانمزل ثي دحلاب درشنا اذا مولغلا رثاسو

 نا ىيحن ان (الا)فاهن اصن دو بوعي ندم هللا دبعوا ( "م ( ةءاوعىلا « ثيدحاما

 هللالوسر ماقلاقةنعللا ىضر ةفذح نعرز نع مصاع نعةناوعوا اننىساا.ظلاديلولا ونا اذن ديهشلا ىيحمن دمح

 * ةيسل نم هيمو هلمع نم هلقع ةعاسل عي ناىلا ءرك دالا اع لا لكامافم لو دلأو هيلع هللا لص

 نعءذوعننا 3 ثراحلانب كلاتإت هدم ان ىحن دم نب ىيحنان بوعي نب دمح هللادبعوا 0 ربحا د

 د

 * ىناتمت نم "ب ىتح - تلوم لاقاونم تف ةامم جرا ملعال قاورا

 هللا عداامل تااّقف لس ا اوهبلع هللا لص ىنلا جا و 5 هدمت لاتنء اج رشا انل خيش ىندخو رمغما# لآ ٍِظ

 نمىادنع كا و فورعملاولاملا:ريثكك ىنا 2 نا وا ناك ت 3 اكد ناشامو تاق ىدنىل قاطتنا

 58 ,ًارفىلا تاموىنا ت راق لا ) هسه نر عاشو رقانرحنانا ريغ“ نسا يتاكد مز 5 *كِلَ ْ

 كانالا املع لل ل1 ع ةمال و اوف اهلا تضل فأل لاك ىءا تأر له هأ ١ تلقق سانلا تس رم لعفلا

 مااب تلقف ه .اناسا» لتلو اه ضءأ ' مى رخالا اهذن قاع « برص ىهه و ةمحشلا كلت اهدىفو ةقر 1

 .:رملافاءاق اهدّنع ناك نم ضع قدبنف الا طلع ع رقاب ىناىلا تبهذف ىل؟تلاق كيتساالا

 م 0 ومذنس مانملااما و ةرره ىلا ربخ ىنعي (تاق) )م خر ىدب كاشدق و تاظميتس اهل هللا لشا اهامس

 نوكياع اءربخااماةملسو هل اوهبلع هللا لص هللا ل وسرانيف .اق لاق ةفدح نعرز نع مصأع نعزاباو# ةدئاز ه |

 » معرصص# هيت نمةيسلو هلمعن م ةلقع ةعانسلا مايقىلا |

 نبا 414
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 ديل دي نكت هحياحا دش



 («ج) «محاللاو نتفلا باتك) 0-2 6400 71 (صيخلتا عم كر دتبلا)

 نع هل أس لجرل لاق هنا امنع هللا ىضر رحنا نع عفان نعلوذمنب كلام ىنربخاو هللادبعلاق « منام د نم
 حي ثي دحاذه# ىلغل ينف تاتقف تاناق نيتي نفلايأ عمر م نبا هللاَقف ريب للا نبا عم وا جاجملا عملاتقلا

 « هاج رخن ملو نيخيشلا طرسش ىلع

 ن هللا ديبع ان رفمجن هللادبعانت قرلا ءالملانب لالهان نادمبم بالملا نادم نب نجر لادبع * ىتريخا ف
 ل اقف نع للا ىو ةض'ذح ديعانك لاق نع يلادبعتب ةمعخ عرق سيزر ورع ةيسناا نب ةيز نصور
 هلا ناحبسائلقلاقىتومتجرل تامفوللاق لس وهل اوهيلعشل لص هللا ل وسر نم تعمسام هللا دبعاباب ان دج انضعب

 هن متقدصأ مس ُ دب دشاه ددعرخك هي تك ف مكينات م كتابما ضعب نا م كب دجول مك ًارالاق كلذ ل عش نحلا

 مكه وجو ءوس ثيحامجالعا !مقوسن ةييت ا مكس ١ ةؤذح لاق 0

 * هاجرخ مونيخيشلا ط رش ىلع ميم ثيدح اذه «اعدخ لخ دف ماق من

 نا نءساض نعى اانيدعس نب ميها ران: بوقعي انت ىرودلا دمج نب سابعلا انن ب وقعي ندم سابعلا وا 4انندحإ»

 ةنئاك يه ةنتف لكبسازلا لعاليفا لاو لوقت هنعللا ىح رةفذح تعمسىبإل ومنا هللاذئاع سير داوبالاق لاق با

 هللا ل وسر نكلو ىريغا مث دح لى ش نما ممسوهيلعللا لصللالوسر ىنادج نوكيناكاذامو ةعاسسلا نيب و نبي

 حابرك نبنم اًئيشذ زردنول ثالث نوفنتفلادع وهو نّفلا نع هيفانا اساح ثدحن وهو لاق لس وهل او هلع لق

 *هاجرخملو نيخيبشلاط رب لع حب هي ثردح اده * ىريغ ملك طهرلا كئلوا بهذفراب يك اممورا ةصايس نوصلا

 انتثدابعن. ميهازبا نيقادسا انميلاغت ااه رحم ىناميصلادبجخلا دبعنب ىلع ندم هللادبع وبا انريخا :

 كشوب ةنتف عاليا لاقهنع لاينر ةرره ىبانع ةملس يف نع دثكافأن ىبحن نع يمان قانا

 ' م مهئامد نم روبظلافافخي سانلا
 نااعموا جاجحلا عم لات نءهلأس لجرا لاق هنارمعنإا نعمفان نعلوخم ن كلام ىنربخا« كرابملانا ف

 * (م خ) ىلل ينفت لتقف تاتاق نيقيرْفلا يا مم لاقفرييِلا

 تمعمسام هللادبعأبا اب انتدح انضعب لاَعِف ةشطذح دنعا: كجلاق ةمثيخ نءة مم ن ورم نعةسياينانب «دزإ»

 ضعب نا مكتدحول مكيأرا لاق هللا ناحبس انلق ينومتججرل تامؤول لاق لسو هل او هيلع هللاَلَص تالا

 اه> العااهقوبس د ةبيتكىءاريملا مكس ا لاقم اذهب قدصي نمهللا ناجي س اولاقدي متقديصةبيجاك ىف م كيان ا مكا 5

 *« (م خ) اعدم لخدف ماقم ا 000

 يهةنفلكب سانلا لعال ىن ناو لوق ةفذج ثءمس ينالوملا , سررذاوا لاق لاق يرهرلا نع باص ف

 وهولاةهنكساو يريغام.ثدحب "يش نماج ملسي وهل اوهيلعتللا ليم لاول وسر ينثدج روكي ناٍكاذامو ةنئاك

 راب يمودانسا وو ل 2 5 ائيشاعنإ رز الشال نوفنتفلا دمي هو فلا نع هيفانا الحم ثدحي

 6 ل ىريغ مهلك طهرلا ككوا بهذي

 امنك] | ةمينكامم النئذلا توكيذا كيو ةنف معالي لا ةريره ىفانع ةملسرفا نع يبح نعم ربمم 2



 اغئئدي لع تما داسفنا ىنلال 2

 31 كمل

 (شررق نم ها

 تر نب كاتم دع نع نايم سانت صفح نب نيسحلا ان أ ةمورا أ ميهأرب ١ نيدمحاني ر امصلاهللادبعو ءا4 انريخا و ١

 2ج) © مح الملاو'نتفلا باتكذ , 2. (470) 1-2 6 ضيخلتلا مم كر دتسلا )

 10121 نيل اذه ناليع :. لست دل اوهيلعشلا لصّنالوسر (ةيعدوع هللا ىضر , ةفبدح لاّمفهءانمفت.نا

 * هاجرخملو نيخيشلا طرش لع سيعص ثيددح اذه 500

 5 عن ودمر معي

 قداصلا مساقلاوبا بخ 6 مكحلا نناورمل لوم هنع هللا ىضز ةربرهابا.تعمس لاقل ظن كلام نع

 حي ثردح اذه#* شرق ترم ءابفس ةملغ ىدب ىلع ىتما دانسف نالاق ل وهل او هيلعّشا لضقودصلا

 « ثردحلا 8 ةحصن ناملا نبةفدح ديش دقو# هاحر ١ مودانسالا

 نم رلادبع نع شالا نعةناوع واانثدامحن ىبيحناتث ىشاقرلا هن القؤو ان ىضاقلا لماك ندا ه انثادحا »

 عد الهلا ولاعف هدنعموقلا اذافةفدح لعا مو هللا ىطر نام لتقامللاق ةلظنحن ةرم نعلاو نا

 | حيحص ثيدج اذه» ل -و هل وهيلعهللا لص للا لو سر لاقامالا لو ةااللاقرضمنم لجو تاواذهلوقا جر

 « هاجر خم ملو نيخيشلا طرشش ىلع

 روبظلا ف اخ نعاتلال اوما نم نوطللا صاغ هدم .لاقو هد مام هنأ ءاضعالا نتانلاريخ ىرااللاةاذا ا صعات | اقوا

00 

 # حي“ « شرق نم ءاهمس ةماغدب

 اومنعال ىتحنونم لاو هللا مهب رضي ىت> هونتفوا هولتقالا انمؤمهللادبع رضمةماظ عدنال هللاو لاقف هدنعموقلا
 *(م خ) لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لو سرلاقامالا لوقاال لاق رضم نءلج رتن اواذهل وت لجرلاَةفةغلث باذ
 لئاقناهللاو ناو ص ىنعب ماشلابيعذلا كاَذْنالإق ىملسالا ةز ربا نرعلاهملا نا نعم ىلإ سعالا فوع »
 نولتاقيناهللاوكع ءارقمهن وعدم نيذلا ناو ايندلا ىلعالا تاق نا ريبرلا نبا ىنميةكعىذلا كلذنإو ايدلا ىلعالا

 |[ ندر لات . نت 6 مد المصر

 ل لام ةملت تا اوعنع ا ىح 3 /' رودم وما و هللا مهم رض, ى دي هونتفوأ هولتق الا[ انمؤم هللا كيع رضمةماظ

 | ةزرىبانع لاهل ىلا هان انا ادم الا هعمل وبا اننا ىزورملا ميكح نب نسما « ينريخا ط
 ٠ ما ناو اي , دلا لعالا لئاق نا هللاو ناو ص قنعلإ ماشلاب ىدلا كل ذ نا لاق هنع هللا ىكر ىهلفالا

 [هللاَقق ةفايئدلا لعالا نواتامت نا هللاَو ك ارق مهنَوَع دن نبذلا ناو 5 ىعالا لتا - نارين زل نا ىنعي كك

 ظ هلت : اص دبع لكب لازالرضم نم ىلا اذهنا لوق ملسوهلاار اوهيلع هللا لص هلال وسر تءمسلاق هانعفني

 |( توملا هما لكتاو عيل نبا لاق ديلا باخ عيال ينج مهلتقتف هدنع نمدونجم للا مهك ردب ىتح هينغبو امو

 | «(مخ)كرذحذغنماشلا تلاو دقاسيق تبا راذاف لاق ىلب لاق ةفصخ براح نم هدا رضم نعالا سانلا

 ْ زل يعل داسفنا ماعلا وا ب 5 را ناورلللوشب ةريرهأبا فسم ماظن كا نع كاس ع ء نايفس 9»

 ١ ااه دح لعاناخد نامعلتقامل لاق ةالكزح نور نع ناورتن نمر لا دبع نع شمالا نع# ةناوعوا د

 لاوم 7 ى انميروطبلا صام دس لاقوةديلمةءاصعالا سائلاربخ ىتراال افا رص ًاتاذافىاهللاتف اسدلا ىلعالا

 سادلا



 (4 ج) ٠ © محاللاونتفلا باتك) 645 ( صيخلتلا مم كر دتنلا)

 ةحاط لبق نمةندملا ةنتف تناكف شايعن,ديلولا لاق ادعت[ 3 ردد 2 نم ةمالا هذه نمواحلوا 5 لع « نم مكنم.|

 اذه «ءال ؤهلبق : نرم قرا ةنتف و ةيما ى لبقنم ماشلا ةننفؤرين للان هللا دبعةنتف ةكم ةنقورري راو 1

 * هاجرخلل وداتسالا مي تدح |
 ان ىدبم ن نحرلا دبعا ديعاتت' ىلا ىثدح لينح ندجانب هللا دبع انثث هتولابنب دمج! ندم ركبوا « يننادح وف ْ

 لوالاقهنع هللا ىضر ة ةفنذح نع ةفذح ىخا ن ناز زملادبع ىندح ىنيطسلفلا هللا دبعن دنيم نعز اع ن نإ ةبركع ١

 نيلصيل وةورع ةوعمالسالا ىرع نضقنتلو ةالصلا .دنمزودقغامرخ - اوعوشملا مكس نم ن نودع ام ْ

 00 3 00 0ك. ةدفلاب ةدملاو دح 0 رص نككساو شيخ نم نمو ءاسنلاا ١

 و داق ٠ 0 نيا 0 لاق ندم ان ا 7 1
 تكرداةفذح اانلقف سانلا نمزاطامس هدنعو ناميلا' نب ةقذح ىلا ميا نب و رمعوألا تقلظنا لاق ليفظلا"|

 مترظتامتمدسام لكك مكتثدح وللاقفدب ملا ندخل عمسن ملامتعمسورطن لامت تملغو كرد.ملام |

 ما كأناو 52+ قمنا هباتسمتب قاهثلا لعل صا انناد دح نكلو كلأس اذهنع سيلانلق:لاق بيرقلا ليلا |

 هللا لمل ؟ىشب ان كح نكلو' كل ًاساذه ترع ء سيلانلق ىنومتقدصام قيسلاب برن ىتح ةنيثك فوزغت يكدحل |

 ةكمةننقوريبللاو ةحاط لبق نم ةن دلل ةنتق تن اكف شايعن.!لاقاهرخآ كرد نم ةماالا هذه نمواملو ا كَّرن نما

 ميعدب اوانماده (تاق) بعص 0 ٌؤهلبقنم قرشللا هنتفو ةيماىج لبق قم ماشلاةئتفو“ ريب رق شادعشتعأ

 نودةغاملوالاقةفذح ع نع ةفذح ىخ ان ار زعلادبع ىتثدح ىنيطسافلا هللا ديعن دليم ن عرابة مك ان 1

 نهو ءاسنلانيلصيلو ةورع ةورع مالسالا ىررع نضقتتلو ةالصلا د نم نودقفتام رخاو عوشملا متدنمأ
 قبتح مك ًاطخمالو مهقترط نودطختال لمنلابلمنلاو ةذقلاب ةذقلاوذح مكلبق ناكن م قبر طن كلستلو ضنح |

 ىفرظةالدلا مالا لاق اعاأنليق ناكنملضدقل سلما تاولصلا لازام اهادحا لوف ةريتك قرغ م ناتقرغ
 3 ع و

 ف ..مههشلللا ل
 «ميص# ل لاجدلا مم امرشا هللا لغ قدح ققاتم الوم

 انتقال مناط اينهدتعو ةلقن طخ للا عياضن ورم وانا" تقةلطنا لاك ليطلاؤ نع ةداتقن عم مادعو)

  مرطتلااخ تمس ان كتل دولا لاق اندغ عنشلا لام تعمسو من لامتملعو 2 كردنإلام تكردا ةقفتذحالأ
 مدح م انا مك دعول لاثد امه نا هللا لما صان اذ : دج كيلو كلل اس ١ اديه نع سيلاناق تيرقلال للا نأ

 نا هللا لعل 0-2 0101 نسل الق قوت دصام اهينسلا رض خ ةيبنك فونت

 : يي

1 

 زك ني لا ابك اب يملا نامتا ىرخالا كوت نادال الأ ومن الل ليلا - عاقل جوجزايألا

 املا

 ةالصلا 0 . نود

 2 0 0 ٍ ام لوا)

0 
44 

 5 - م

 اهيبإ

 ووجع مس



 ف 6 نيكي دايما

 نس بسس حو سبي رم مس ممم ب دا سمسا

 ١ 12 1 مظااوتنتفلا باتكو 2 6 نسيفلتاوم كلر دتإلا)

 * 'هاسرخ لو لشف طر ث لع حيخص ثيدحا ذه تس ىذلا وقدص

 داعب 5 أرتا ن قاحسا انننلاعت هللا اهسرد ةكع ىاعتصلا دوج دبعنب لعب 3 هللاديعونأ 3 ىبريخا 35 :

 * هاجرخ لو نيخبشلا طرش لع 3-5 ثيدحاده#راثلاق محقتيفاهو دع نم املي

 ان (الاق) ةفن ذح واو ميمنونا اننأ ىضاقلا ىسيعنن وراي رعزككلنا ولع يك كرك وبا «انربخا ظ|

 0 ل ضرع لاق ةنع 0 ةغ دخ نع طيرشن طيس نع دعجلا يبان : لاس نع رودنم نع زايفس

 ةنتف ضرع م ء ادوس ةتككن هبلقيف تتنك اهركت ل بلق ياو ءاضين ةتكن هبلقيف تةكناه ركنا تلقياف
 تتكل اهركع [ناوءاضي ةتك د ىلوالا ةرأاىفاهركت يذلا ىلتلا اهركن نات وللا لعىرخا

 افدوضاودتشا نيل والا نيترملا فاهركت ىذلا اهركنا ناف بولقلا ىلع ىرخا ةنتف ضرع”مث ءادوس ةتكن

 اذه«اركنمر كت الواّتخ قرعيالف سكنو ديراوذوسا نييلوالا نيئرلايف اهركن ل ناوادما ةئتق هرضن ملو

 *» هاحرذم ل 4 و نيخيشلا طرش ىلع حمص ثيدح

 ديلولا انن ديعسنب ىبحانن دامحنب ميمنانت بيسسملان دم نن لضفلا ان نسملا نب لم ولا نب دم « ىنربخا »

 0 هللا ىضر دوعسمن الا ةلاق 1 ء ميهارا نع شايعز. ركب ىناوخا شايع

 ل ةنتفو ندلان لبق ةنئفو ةكع ةناقو ةئن . دملا نملبشت ة هلتق ىدعب 1 20 كر ذحا 0 هل و هيلع

 دوعسمن ا لاف لاقى فلا نهو ماش ثلا نطب نم ةئتفو برغل نم لبق ةنتفو ق رشا نم لبق ةنتفو ماشلانم

0 
 *(م)ه دل شف ىذلاوّقدض لاقوسانلا ىلا لس وهل اوهيلع لال هللالوسر

 جورخدنع ةيلهاج ئىوعد للعزاتثف لتتقتلاق ورمي ن هللا دبع نع س 000 وبان ع # رمعم

 « ( مخ) راتلاف مخقتيف اهودع نما نماهيف بغريفةليلذ ىهو ربظني تلا ةفئاطلا ربظتف ةليبقو اريما
 باق ياف تولقلا لعةنتفضرعتلاق :ةفاذح نع ا نب طين نعدعملاىبان < ا «* نايفسو»

 ىزخا ةثف ضرعتمن ءادوس ةنكت هباق ىف تنكا اك كلف يلو اني فكن ةلاقيف تاكا هركسمنا

 ءادودةتكت تتكن اهركت ل ناو اضن ةتبكك هبلقف تتكلاهركاا ىذلا ىلقلا اهركلا ناف بولقلا ىلع
 هرضت مواقصو ضيا و دتشا"نّييلوالانيترملايف اهركتا ىذلا بالا كلذاهر كلا ناف ىرخا ةنتفضرعت مت

 #(عخ) اركسر كالو اقع 0 ا ادبا ةنق

 انللاق للادبعلاق ةمقاع نع ميها | نعركب ىباو خا: شايغ نن ديلولا انئديعس نبىيح انب دانك مين )
 لبقت ةئتقاو نمبلا نمةنتفو ةكع ةنفو اس لبقت ةنتف نتف عبس كرذحا يلسوفلا اوهيلع هللا لص هللا لوسر

 تمد وس نبالاقف قالا هو 1 اعلا. نط نمةنتقو برغلانم ليش ةناؤو قرشا نم لبغ ةنئفو ماشلا نم

 نم 60102

 مسؤل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاف نانلا ىلا لسوهل اوهيلع هللا صلال وسر جرف هربخاف سوهو وو

 | امهعدللا ىطر صاعلا نب ورمينب هللا دبعنعسوان ةبقعنع نب ريسنب |نع تونا نعرمعمأب قازرلادبعأبنا
 | نم ايف بغرتف ةليلذ ىهوربظن ىتلا ةفئاطلاربظتف ةليبقوا ريما ج ورخ دنع ةيلهاج ئوعدلع ناتشفلتتقت لاق
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 (4ج) .  © معاللاونتفلا باتكذ 62 ( صيخلتلا عم ك ردتبسلا )
 لعسانلا حلطصيمت ءارسلاوا ىزسلا ةنتق تبرحو بره ةنتفىهلاق سالحالا ةنتفامو لئاقلاقف سالحالا
 لجرلا حبصي تداهم تمطفتا لبق  ذاف ةمطل هتمطلالاة٠ الاهذهنم عددا ءاه دلاةنتف متماض ىلع كروك لجر

 ناكاذافهيفز اءاال قاف ظاظسف وهيفقافب الزاعا طاطسف نيط اطسف ىلا سانلا ريصن, حا رفاك يع و انمؤمايف
 * هاجرخم ملو دانسالا مه حي ثيدحاذه# دغوا مويلانم لاجدلااو رظتنافكاذ

 ىنارملا لضفلا نب مسالا عيك وانثىلا ىتادح لبنج نيدحانب هللادبعانت ىعيطقلا رفمج نيدمحا م انربخا

 ىسش ىذلاو لسوملا اوهيلع هللا لص هللال وسر لاقل اةهنع هللا ىطر يردملا ديعسىلا نءيدنعلا ةرضا ىلا نع

 ثدحااع هريخو هلمنكا رشي وهطوش ةيذع لجرلا ملك 4 ونابسالا عايسلا ماكنت ىتح ةعاسلا موش ال هديب

 * هاح رب ءاولسم ْْط ريش ىلع مس رحص ثردح اده# هده :نمهلها

 0 رم شالا نع نايم ان وضخ ننيسحلا انن :.ةمورا نب ءاههاذ ١, نيدمح اترافضلا هللادبع وا# ارا ٍِظ

 ناكناذ رظنلفال ماهنتفلاهتاص أ معينا مكدحا بدا اذا 7 تلين ةفادح نعرامت ىنانع ريمع نةرامج

 حمص ثيردج اذه» هتاص ادّتفالال-واريناكاما رج ىريناك ناو ةنتنلا هتياص ادّفاما رج هارياك ال الج ىأر

 * هاج رو نيخيشلا ٍط رش ىلع دانس الا

 لضفلا نب مسالا ان :؟ميكو أب أنا ىبحننب يبيت مالسلادبع ندمان ىربنعلادم نب يبيح يركز وبا# انادح ف

 لاؤ هايشلا نمةاش لع فئذلا ادع ذا ة رملا ىعرب عارانيب انييلاق هنعهللا ىذر يردلتا ديمسىلا نعةرضن ولان

 لجرلا لاقفيلا هللاهقاس قزرنيبو يني لوحت هللا ديعاي لايف هذ ىلع بئذلا ىتقافةاشبلا نيبو بدلا نيب ىعا رلا

 مسوهلاو 6 هللا لص هللال وسر 0 باب ٌكربخا الا نذلا لايف ناي إلا مالك يف .لكك بو 0 ابحياب

 4ب يطا يسم ينام لاوزنع هواز ىلاهه ايشيمايلا ىو زف قب :يمالقام ءاساب يسابلا رض نيل رحاذإ

 ةتليلعت نيو الهيلا ين مج ىلع كوكل جر ىلع سانلا حلطصي مئءاربسلاوا ىرسلا ةئتف مب رحو ب ره
 نيطاطسفي لا سانلاريصي ىتخ ارفاك ىببميو انمؤم لجرلا امفعيبصب تدان ٍتءطبقنا لبق اذافةمطل هتمطلإلا ادحا

 3 دغوا وبلا نم ,لاج بدلا ل اورتاف 2 .ناكاذا هف مابا ندب مطرد قا اال 1 /

 اي يوما ءهربخ 8-5 كل و هط طير 1 5 جو نأ انالا 0 رك 2 !ا

 رظنيلف الما ةنتفلاهّتايصا لمي 3 مدجاب بجااذأ ةفولج ن 0 رامتى ا نع ريمص ن ٍةرام نع شيمالا نعم ن نا دهس ِظ

 م خت اصادقف لالخ هارب ناك | رج ىريذاك ٍناوةنئفلا ةتابصا دوق امارج هاريزاك الالحىأر ناكزإف

 ع 3 26 5 4 باخ ل ميه داو اا ايدج 0 مسالا عك 19

 0 ل 1 يسوم اوهيلع هللا ىلض هللا ل وسر ينم بمحجاب كربخاالا 0 هابجعاب

 جرش هربخاف لبو هلو هنيلعهللا لص ىبنلاى ام ةدلااباوز نمو ازيملا ههارش يعارلا يو رف قبس بقامءابن اب
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 (4 ج) 6 محاللاو نتفلا باتكد . 52 © صيغلتلا عم كر دتسلا )

 ه* ةاج رخن لو داتسالا 6 ثيدحاذه * ةماعلا عا ىلكت

 ال11 ال نقلل نوكت لو عرش ىضر لبج نب ذاممنع ةريحنب دي زب نع ةيالقيفا ن :ع توا اية

 عيتالفارس لج ىلا ه ارق ةأرلاو لجرلاو ريبكلا و ريغصلاو قفانلاو نم قاف أرق 58 نارقلا | مف حتف و

 هللا باتك يف سيل امالك 0 وادحسم ديختف املع عيتبالف ةسالع 8 ره 1 1 ُ ًارقال هللاو لوةيفاهلع

 ليج ْن 3 اءمض صا و لاق ةلالبط عدت أ لكنا هأباو كايا رسولا اوهنلع هللا لص هللا شبر ةنسنمالو

 ,قافا 5 ضيق دق هنأ انظ ةشغ هيلع ىشغ ىت>انايحا قتشو اناحا هيلع ىشغ نراك هيف ضبق ىذلا هبطرص

 نكلو كنببو نب تس لع الو كنم الانا 3 دىلع ىباال هللاو تاق كيكبام لاف با هل اًمماناو

 هنتافأه دع وايهاعتا ا رساةيباكم ناعالاو علا لأ كرالفلاق تهذن ع عمسأ ىذلامكملاو غلا ىلع يبا

 ن دوسي رولا تهاذ قاالثو مع .الدوطو لاثت قالا هل مالسلا و ةالصلا ةيلع ميهار ارنا هافشأ ثيخ

 ُ . ز لعا نا 1 تاق لاق قفانلا مكحو ميكملا ةغيزو كاياو ءادردلاوارعوعو تاياسو مالس

 قا لو دق قف اما ناف هنم لات د ءامحتالف لجرلا براس ىلع ناطيشلا مقلي ةلالض ةلكلاق 6 ميكملا

 ٍ ال ماج ريو لسم ط رش ىلع حي ثردح اذه#«رومالا تاالضعمَو كاباواروت قحلا لل عزاف َّك ءاحّولا معلا 5

 0 ةريغملا يبان نصمم ىف داطلا نا يخص نب دعا م انثبوقعي ند سابعا 1 انئادح 4

 امرك جحاه ها ا ىكررم

 س الحالا

 هفاتلا لجرلا لاق ةضبورلاامو هللا لوران ليق ةضسورلا مهف قطنيو نيمالا 0 نوختو نأ اهلاامف نعؤيو

 0 حيحص»#ةم أملا صا ف كت

 ىتحنارلا | مف حتمبو لالل اهف رثكب ةنتف نوكت لاق ذا ثخاعم ٠ نع هد ندب رب نع ةيالق يبا 1 0 ا #١ نع 3

 ايحا قيفو ا احا هيلع ىثغي ناك ذاعم ضيىصاملو لاق نال يي دطا 58 !او ريغصلاو قف انلاو نمؤااهأرق

 مكاو لمعلا ىلعالا ىباام هللاو تاق كيكساملاَةف ىلا هللاقماناو قافامت ضيقدق هنااننظ ةيشغهيلع ىشغىتح

 « رومألا تالضيموكاباو ارونيقا للعناف ميكملا ةغزوكاباو نايسو ءادردلاىباو

 هللا ل وسردنع انيك لاق رمح نبا كعيودس ىيبسيعلا ىناهنب ري“ نع ةيتع َن ءالعلا نع ىصحلا م اسن# هللاديع و

 :ذىهلاق سولحبإلا ةنتفامو ليقف سال الا ةنق ركذ ىتجاهركذ يف رثكاونتفلاركذف اموهلا اوه ع هللا للص

 بره

 (ةفاتلالجرلالاقةضس ورلا امو هللا ل وسرانلبق ةضب ورلا مهف قطن ونيمالا اهف نوخم و ناكل مف نعؤيو

 ان داع يبه نب .ديعس اهب يرو نشلا ميهارانب دما رصنوا اظرىزورلا ميكح نب نسحلا « ىتربخا 9

 هن , هللأ ذبعو ةويسم نأ هللاذبع ةنارغا س الا نع لسف مهمدحاو دنع هدجن 1 ١ ناو ةعبرا دنع دعت هغتاو

 مالسناو دوعسم نبا يدعب ةعبرا دنع هغتباو امهم اكم ناعالاو علا ذاف كبسالف لاق كنمعمسا فيلا ىلا

 ب

 000م
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 (ج) ( محاللاو نتنلا تاتكإ 6( "7 مصيخلتا غم كردغتلا ا

 تافقوةنتفلل ناةملظملا ءادوسلا ةنتنفلا مكتنا فضرلاب ىنرت ةنتفثلا مكستنالاق هنع هللا ىضر ةفنذخ نع بهوأأ
 « هاجر ذغملو نيخيشلا طرش لعب ثيدحاذه# لمفيلف مافقو يف توعب نامكنم عاطتسا نف » تافقوأ

 رمعمأذلا و رمن هللا ديعانلى داكلا نامع نو رمان قرلاءالعلاز:لالهاتث هقفلا نايس ندمجا# انريخا ِ

 نولتتقتةنتف نوكت لاق لسو هل1و هيلع هللا لص ىلا نع هنعاتلا ىضر ةرب رهىبا نع ةملن ا نع ىره نا نعأ
 ١' * هاج رخم و نيخيشلاظ ر شلع حرص ثردح اذه« رانلايفاه التقةيلاهاج ىوعد لعابملعأ

 سجت رس نع فأن نع ميثخ ىف نط هاا 1 رلادبعأما ميه ا ربا نب قاحسا انن ةكع ىناءنصلا لع نب دم« ىف ربخاو» ٍإ

 لك ًايءاش ىحاضاهسملاقوا أف سانلا ريخاعا لالا ىإلل مطتك“ ةنتف ركتلظا سانلاابسا لاق هنع هللا ىضرة ربه ىنا نع

 * هاجرخ ملو دانسالا سيعصص ثيدح اذه» هفيس نم لك ايهس رف نانمب ذخابردلا ءا رو لجرواهمنغل سر نما
0 

 نع ةرقنب ةواممنع ىودعلا هللاديبع نبرمج انثى دالا نجحولا ديعزب ديحلادبع ىيحتو اان ةفيلخنب مساقلاانثأ

 نامزلا رخ ا ابلزنلسودلا اوهيلعشلا لصللا ى لاقلا ةدنعللا ىضر ىردحلا ديم ىبا نعىجانلا قيدصلا يل ا

 الظو اروجضرالا الع ىلا ضرالا مهنع قيضن' ىتحهنم دشا ءالب عمس لا مهم طا دش ءالف |

 اللف تالم امكالدعوا طة ضرالا و نمالجر لجو نعهّللا ثمييفرلاقلا ندا نك ابلعالا دجيالا

 أهرطقنم ءامسلا الو هتج رخا الا ائيش اهرذد نم ضرالا رخد ال ضرالا نكاسو ءامسلان كاس هنع ىضرءاروجو:أ

 لجو هللا منصامخ تاومالا ءاينجالا مسنوأ ناموا ننس عبس مهق شيعلا رار دم مهلع هللاهيبص الاتش

 * هاج رذم لو دانسالا حي ثردح اذه# هريخ نم ضرالا لهاتأ

 ةمادقن ب كلما دبع امانوراه ه نبدنز ناديت ناكل وزع ىوبحلا دما نيدمم سابملاوبا# انربخا ف :

 ىنلا نع هنع هللا ىذ ر ةر سها لأ ع نعهبأ نع ىربهملا ديس يديم نعتارفلان بركب نب قادسا نع ءىججلا | ْ

 ق داصلا اف ب ذكيو بذاكلا | أمف ق دصبر تطال تو ني ع لاق ملسودل اوه يلع هللا لص

 تءاصن و 6 1 نخب 1

 هنساوننت

 ةملظلاءا دوسلا ةنثفلا 2 فضرلابىىرتةنتفلا كا ةيئدخ اخ يره وو اق جزل ا رفمدلا نس يتلا

 *(م خ) لمفيلف امافتوىف توع ناوكنم عاطتسا نأ تاققتو تانتو ةنشئلإ)
2220 

 م خخ رانلايف اهالتق ةيلهاج ىوعد لع اهلع نواتتقت ةنتقز وك: اعوق ع 4 ةريرع ىلانعإل

 قمايلزم, اعوق م ديعسينا نع ىجانلا قيدصلا ىلا نع ةرق نب ة ,واعم نع ىودملا هللاديبع ن وري« نع ع |

 طق ضرالا القوز موا تاس لوا ١ رالا مهع قيضي ىتح مهاطلس نمدهدشءالننامزلا رخل ىفبأ

 هتجرخا الا اهرذي نما ضرالا رخدم ال ضرالا نكاسو؛ وير عس درب اروجو [للخ تالماك الدعو

 * لاظم هدتس (تاقإ) * حتيحص# سلوأ ناعوأ نيئس عبس مهق ش شرع هتبصاالا اهترظقت نماكيش ءائسلاال ْ

 ىلا رع ةررهيلأ ن ءهنانع ىربقلل نعركب نيقادعان رع ةمادقت نب كلما دبع انا وراه ن# دنت . ١

 قداصلاق ب ذكيو ب ةاكملا امق قدصي تاعدج تااونس س انلا لعيقأي لاقلسو هل أو هيلع هللا لص

 تي

 ةفوكلاب ىريجلا رديح نرميه اربا نب نسما دمشو ا أبنا ىميمتلا ىيحن نب دم نب ىلع نينيسملا « ىربخا ط|

 0 د نمد
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 (4ج) 6 ماللاو نآللا باتك) 0( 6 صيخلتلا عف كر دتسلا )
 00 ما مكوللاقي هيف قرشلا لبق نم دوسلا تابارلا علطت ممم دحاو يلا ريصبالع ةفيلخ نا ميلك ةنالث

 اال ل لي راس تبغ هذ مف لقول و1 ايفهَوَعَأ راذا لاقف انش ركذ مث موق

 « :نيخيشلا ظرش لع

 انرفعج نب ىيحمانت ناذاش نب لوس نوراهولا بلا ىراخت هيقفلا لبتح نري دما صفح وبا  انريخا ف

 هيلعللا لدهللالوسرلاق لاق امهنع هللا ىضر سابع نأ نع هبا نعس واط نب.هللادبع نع رمعم أب انا اة لادم

 لجروا هنوفيخ و مهفيح هللا ءادعا فلخ هسرف نسر.ل هوان قاب خ رج رولا سانلاربخ لسودل ار و

 * هاج رب و نيخبشلا طرش لع حيرفص ثيدح اذه» هيلعئذلاهللاقخ ى دؤي هت : داب نل زبعم

 نابع ات مالا دب 2 انن ىثرقلا ديعس نينامعنب دمحشا::ةفوكتلاب ظفاحلا مران ركبوبا 6 ىتربخا ل9

 دوءدتسم ن هللا دبع ن ء ىلا ةديبعو سيقن. ةمقلع نع ميها ران نط اطال لفة رارهرم ريدس نا

 20 ال رشبتسم انيلاجرفم لسوهلآو هيلع ليصللا لوسرانبأ :.:1لاق هنع ةناوضد

 ثءاموماو ممزلاهار ندير وتل اب مشاه ىنل نم ةيتف ترص ىتع انأ دتاالا انجكسالوهبا انريخاالا ىش

 درع الا انل هللازاتخا-تلها انا 0 عر اعش كبحو قف'ئرنلازن امهللا 3 انلقفهانيع

 قملا نولأسيف قرشملا نمدوس تابار ر عفر . ىتحدالبلا يفا دي رشن وادب طن" ىدعب نم ىتيب لها ىتليس هاو

 تأيفويادعا نموا م 65 كرما نق نو زهدف ةولت انف فرظس هلة ةتولاسا د متهنوطسيالف هنولأسر م هنوطسيالف
 م تاوب يحسا همسأ ىلعا ون ىتيب لها نملجر ىلا !موعف دب ىده تاياز اهم ند جلتلا لع اوبحول وتب لها ماما

 « الظ واروح تئامأك الدعواطسق اهالف ضرالا كلميفىلا مساديبا

 نبديز نع شم الا نع نايفسانُ صفح ن نيسحلاانثةمورا نب ميهاربا ندم انثرافصلاهللادبع وا انريخا ©

00- 

 مكك ولت اًميف ق رمشملا لبق نم ذوسلا تاايازلا ملطت من مهتم دع اولا نيصيالم ةفياخنإا ميلك الث نك

 *(م خ ) ىدبملا هللا ةفيلخ هنأ الا ىلعاوبحولو هوميابف هوعأراذا لاقفاكيش * رك ذ مث موق هلباق : مالاتق

 نتفلا يف سانلا ريخ للسو هل او هيلع هللا لض هلا لور لاق نابع ترا نع هبا نع سؤواط نا نع 4 رمعم
 ىذلا هللا قح ىدّؤي هن داب ىف لزنمم لجر وا هنوفيخمو مهني هللا ءا دعا فلخ هسرف نائم دي دهأ لسعر

2 
 هللا لوسرانينا هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاَر نع مكحلا نع ىلاللا سيقنب ورم نع ريدسن « نابحنع »
 هانيعتامهناو مهمزتلاعار ف نيسحلاو نيبلا مهيف ةّشق تردئح ارشبتسم تلال جرف لسو هل | او هيلع هللا 54

 لها ىقليس ناو ايددلا ىلعةرخ لا انلةلاراتخا تن لهاانا لاةفهه 7 * كرجو فى رلارئامهللالوسراب ائاّمف

 ند 00 نولت اًميفهنوطعي الق قحلا تيتولاكف قرشلا نم دوس تاباز فر تح اذيرشنواذيرطت قس

 اطسقاه الميف ضرالا كلمفإ ملا مساهيا مسا و ىع داهم نطا ون تب لها ماما تأيلف مكباقعا نموا مكتماكردا

 * عوضوم اذه (تاق) (لظواروج تثمايك الدعو

 0 ع ِج 6412
 هاسموع ام 4



 (4ج) (متاللاو نتفلا باتك) ١ ...٠ 2400: «صيخلللا عم كردتسلا )
 : #2 0 لاخدلا 4 رخال و

 كراكدذنا 52 شملان ديعس نعديعس ن ىبحب نع ادن ة ةيواعمات بهو نإ اني سابعلاوا# ان 6 ِِظ

 ريخ ءالؤهلك يفو مورلاو سرافو ب رعلاماسدل وف ثفايو ماحو ' اسةنالث مالسلاو ا حوندلو لوقت

 * جوجامو جوج ايوةبلاقصلاو كرتلا ثفايدإ ووطيّقلاو ريربلاو نادوسلا ماحدلوو

 محالملا نوكك الكا بمكنع ةنرها لا جا نعاساصنب ةبواممانث بهو نان رصن نبرحب انثدح 4 انئدج 1
 ةمرايطهللاقت سما انا وا عبارلا لقرهلا| 1نملجر يدب لعالا

 ىلوم با معمم هناورمم َِن ناوفص نع اضن ةن وادم ىريخا بهو نا انب رحب ان د1 4 اني دج 0

 لاق نولمعي لاعلا و.ةيلا تسلفب لاق ةنيدلا ١ طسو قلاهرادىنس وهو ناورع ةريهوارسم لوق ة ري هينا

 ةرب سهابا إب مهل لوتلا ذاق لامعلا ث دهم ةريرهأبا نا ناورص لاف | مرقاونوموا دعت اولمأو اديدش اون 1

 سما متنك فيك اوركذا تارم ثالث شر رقرشعم اب ابي رق ايم دا ياواد اونبا تان لآ

 اشيل مكضعب لكأبال نيمسلا مخللاو ذيمسلا زيج اولكمورلاو سراف كءاقر ا نومدخت ا دال

 اجر هالخبر مكتمل القار زرا اغا اذص مويلا اون وكونب ذاربلا م داك اومداك< الو

 ةماعلا مو هللا هميضو الا

 ءانىلبا دلاخب نع نايفس اني نصح نب نيسسحلا اني. ةم ورا نب مييهاربانب دححانت رافذلا لاديعوا  ابريجلا ف ْ

 كبك دنع لتتف ملعب هلاو هيلع هللا لص هللا كذدت لاق لاق هنِع هللا يذر نابون نع ءامسا ين أ نع هناأق يبا نع

 برت قع ةيحئل اق وكم الو رم نر نحتنتا رمل نيةنمآ ةفوكلا فون رح حبة رتشمو:ةينيفرا
 هماو عطقنم (ت (تاف) رفكلا ةنيدم ممتفت ىتح لاجدلا جرخمإل وةمحلملان وكت ىتحرؤكلا ب .دمحتناالو ةف : وكلا

 مورلاو سراقو برعلا ماس سدلوف ثفايو ماحو ماس حونذل )ولاق برسملانبا نع ديعسن ىيحب نب #« ةبواوم

 *جوجامو جرجا و ةبلامِصلاو كرتلا ثفايدلوو ٍطبَقلاوريربلاو نادوسلا ماحدإووريخ ءال وه و

 مسارلا لقرم لنه لجر ي ديىلع الا مح اللا نوجن ال تمك نِع ةسب. نهزلا ىبا نع « ةنواعم ف
 *« هرايط هللا سمالناوا

 ىسوبهو ناورع ةريرهوام لوش ةرب سه ىلا ىلوم مصابا عمسهنأ ورمتنب ناوفص نع « ةيواعم ©

 نإ ناورص لايف [برت اوقف [ديساواماو اديذيش اونا:لاق نولبمي لاملاوهبلا تيقن لاق ةندملاب هاو

 رشنم اي ابرق اولوصو ادب اولمو | ديدش اونبا تلقىاق ةري هال ب مل لوم اذايفلاهلا ثدحيل ةريرهابا
 اواك مورلاو سراف مكءاقرا برومدخ م ويلا متحيبصا بييكو سما متتك مينبلا اَوركذا تارم ثالث شيرق

 ادن اونوكت اراذصموبلا اووكو نيذاربلا مداكب | ومجاكتت الو ارضعب مكضعب ,لكأال نيبسلا مللا ويذمسيلا زج

 «ةمايقلامو 0 ةجرخلجإ كم «عغربال هللاو ارايك

 دنع تق ا عوفرم رم نا نإ و نعءامنايلان ع ةيالقيلان داع هانم 2 3 4 34 نيسسلا مآ

 الإ ع 5 7 27

 ماسلا رص

 1 لئرعل ال 0
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 '(4ج) . «ماللاو نتفلاباتك) -. (#©+) + ١ (صيخللا عم كردتسلا)
 ]7 702707 هن تادحر ةيقيلاروصتم لوقت ىذلا وه فنمو هاجرخت مو زدمب نتفلا عوقو ةفرمميف

 فرحت يتبق !ولح نبا ابلهأ نع * فنهو سمش نيعبار ودق وليت ان

 نيصح ىلا نع نايفيسن نع, صفح نب .نيسحلا انس ىناوصالا ميهاربا نادعاتر اصلا هللادبعوبا# انريخا

 'اناو ل اهضإ ىتمنمجرلادبعاباب لاف هيلع بك اذ دومسم نبا ىدانف لجو ىفا لاةىراصن الا ريشل نب نم رلا دبع نع

 حيعص ٍف وقوم | ذه و « ك ولتق ميتيصع !ذاو رانلا ك واخ داعب .هطا اًذاءا رسما كيلع تن اك, اذ لاق اق معا

 55 رخافاف تولعو مح اللايف بهو هللادبع اهركذ 5 ثيداحاهذههللا هجرك ١ املا لاق#هاجر خيو دانسالا

 * كبل ادهم تا 3 راو

 ن نجرلادبع نعاصن ةءواعمىنربخأ بهون هللا دبعانب رصن نب رجان#ب ومع ندم سايعلا وا 6 06 ِه

 1 ١) 0 ةينيطاطسملاتف كلذ دنمفهتس لهأو دحاو لج ر قدام ماشلا تي راذالاق 5 4 .٠ ءهببا . نعءريبح

 لقاعملا.نا لاق بدك نع ةءسهازلا ىباوراج نب نسحلا نع ةيوامم ينربخا بهو ناائير < اندم جان > دج 9

 لوق رم سانلا نم قرع سرطق ىفازهن |لاجدلا» وب سانلا لقعم و قشمدب مجالملا م .وب سانلا لقمُم ةنالث

 #« ءانيسروطب حوجامد روج انعوب مواقعمو سافمملا تيم

 ءاوردلاىلا نع ريف نب ديبج نعةب ها ىلا يلا ن ع اص هنو انك ىرخا بهو نا ا < انيدمحت 4 انندح 9

 «* ىلاعت هللا باذع نمةعطقا مف نادم و راتخحمالف نيضرالا نيبمري ريخا ذا لاق هنع هللا ىذر

 ريغ ن نزيدح ن نمر لادنع نعورم ن.ناوفص نءةدوأعم تلو كات تهو نام اندم جي ادع 0

 : .ةفوكلاوةر زا برر د ارش نمةنما رصعو ةيئيمرا بر ىت> بارما نءهةنمأ ةرزملا لاق بسكن ع

 [.ةمحالا نوككى ح رفكلاةدم ميتضالو ةفوكلا ب رخت تح ةمحلاا نوككالوَرضَمت بزخت ْيَح بارما نمةنمآ

 هلو ٠ ؟ الماك لئنحَنا دْئسم ىف رظنيلف صقان كيدشما ا ده 0(

 هيلع يكف دوءسم نا ئ دانفلجر ىلا لاق يراصن الا ريشبن, نمحرلا دبعنع َنيصحىا نع « ىروثلا
 تراورانلا كولخدا موعطا اذا ءارصا كيلع تناك اذا لاق معا اباو لضا ىتم نمح رلادبع ايا اب لاَقف

 * منيع *« ك ولتق مهيصع

 دجحاو لجرةدام ماشلات أر اذا لاق ىنشحلا ةبلمثىلانع هما نعريبجن. نحرلادبعنع طاصنب « ةداعم ف
 *« ةينيطنطسملا حتف كلذ دينعف نس لهاو

 ,قشم لن محاللاموب سانلا لّمعُف ةيال'لقاعملا نا لاق بعك نع ةبره ازلاىباو رباجن. نس سهلا نع ةيواعم :

 جوجامو جوجاب مون مهلقعمو سدقا | تلو نم سائلا نمو رس رطق ىنا رم لاجدلاءو نانا لقعمو

 « مطقنم( تاق ) ءانيس ر وطب

 اوراتختالف نيضرالا نينمئر يخ اذالاق ءاهردلا فا نعريقتْنب ريبج نع ةنرهازلا ىلا نع مطاصن م ةءواعم »
 «مسيعص ءهللا باذع نم ةعطق اهف ناف ةينيمرا
 درى ح بارما نم ةنمأ ةريزملا لاق بمك نع ريبج نة رعولادع نعو رمح ن نا وهص نع 1 ةواعم 8

 ةينبم را

 ا ٌ



 /ج)  ضااوام تاج 255 217 ونا تل تك
 ءادعا نم الجرذا امهنع هللا ىطر صاعلانب ور<نب هللادبع نع ليبقوبا ىنثدح دعس نب ث يللا ىنثدح لاصأ

 ملة قاطال نا سادنالاب نم فرعي اهظعامجج كرشلا لئابقنم عمجي فرعلاوذ هل لاق سلدنالا: نيملسملا |
 نوزدجي نفس ملل مهعاججو سانلا ةفعضىتببو ةجنط ىلا نوزيجيف ناسا تلت قع ةوقلال ها برب

 نورت سانلا هاريف هسؤ الظا ءاملا ىطغبال لعولا زجبف رحبلا ىف مربع العو لجو نع للا تسييقابلعأ

 مهب سخاذاف بكارملا ىنودعلا زبجيو هياعاك ام ىلع رحبلار يصب مثمبلك هرثأ ىلع سانلازيجيف هومبتالعولا لعولا |

 لبقو طاطسفلا اولخدب ىت د نيل 1١ سادنالاب ناكنم مبعمو ةيقت رفا نم م مولكا ونه ةيقترفالا لها أ

 ةيأر مهلا جرختفارشش كلانهام نوالمبف درب سمخ ةريسم ما سهالا ىلا طوب سنيبايف اولزم ىتحودملاكلذأ

 طاطسفلا لها دقوتسو لايل رشع ةريسم ةبلولا ىلا مهنولتقو مهو مزيف مج اع هللا#رصتيفرسجلا لع نيملسملا |

 ركد هفدجبف مز موهوالا هيفرظنرال باتكح هسمو لتقلا نم قرملاوذ تافتيونيتس بس مهماداو مهاجسب
 نذلا هبادصأ نم مالس الاىلا هباجا نمىلعو هسفن لع نامالا لاحق ملسلاف لوخدلا هفسؤبهناو مالسالا

 بروفامظع | 8 ىديورسا هللا : ةشبلا نمل جر ىف اهلا ماعلا ىنأرمن نيملسملا نم 0 هءماولتقلا

 هه طاطسفلا لخدالا نيملسملانم دحا اه.ودامفالو اهب قتسالىتح ناوسا نم مهنمزوملسللا

 ممواتقيف مهلع هللا مرصنيف رسجلا ىلع نيملسلاةيأر مهلا جرختق طاطسفلا نم دن رب سأر لعوهو () فنمأ
 لصا وهو نيخيشلا طرش ىلع دانسالا فوقوم حمص ثندح اذه ه ةءايع دوساللا عا ىتخ مهورسأتوا

 ترحم

 00 ا اك

 +١ رصع هنكسلا ناك يذلا نوعرت تس وه )١( أ

 سلدالا نيملسلا ءادعا نمالجر ناورمع نءهللا دبع نع ليبق ونا ىنثدح ثلا ىتادح اصب © هللا دنع 371

 نر ةوقلا لها بره محلةقاطال ناسلدد الابنم فرعي اهظعاعججكرشلا لئابق نمممجم قرعلاوةهل لامتتإ

 العوهللا ثمييفاملع نوزنجت نمتس مهل سيل مهتع اجو سانلا ةفعضىتببو ةجنطىلا نوزتجيف نفسلا فنيملنسللا|
 لع ناشي رش لعولا لولا نولوةيف سائلا هاريف هقاللخا ءاملا ىطغيال لعولا زيجي رحبلاف مهلربتي .“

 مهعموةيقث رقا نممهلكا و له ةيقن رقا لها مهب سح اذافبكارلا يف ودملازيجي وهيلعاكانمىلع رحبلار يصر م هربا
 م هال ىلا طو صني أما ولزنن ىتحودملا كلذ لبقتو طاطسفلا اولخ دب ىتح نيملسلل نم سلادم الان ناك نم

 مهنولتقتو منوم زهق مهبلعدللا مرصنيقرسملا لعنيملسلا ةيأرمهيلا جرخنفا رشكلانهامز وقمبقدر ةست ةتريسمأ

 لثقلا نم فرملاوذ تافننو نيتس عبس مهمادا وميلجسي طاطسفلا لها دقوتتسا و لايلا رشع ةريمص ةبلاول ىللا|

 نامالا لأسيق لايف لوخدلاب هقرص ةيهناو ماسلا تح هيقدحبف مزهم وهوالا هيف رظن الل ب ناذك هعصو أ

 عجدقو نسا هلىلات : ةشبللا نم لجر ىاثلا م 3 ماعلا َّق اقل هموق نم مالس الآ ىلا هناجا نم لمع وه سفن لت

 طظ اطسفلا لخدالا نيملسل نم دحاا مود نالوا قبال تح ناوسا نم مهم نوملسملا بربق اهّظع اءمجأ

 ىتح مورس أي و م, وأتقيق مهل اع ب شرلا' ىلع نيملنملا ةنأر هيلأ جرختف فقنمهشيج سيسا لزق

 ن ةتلاديمل لس ىورالو لبق ىنال أجرخملامماف ايي ل نمل (تاق) وقوع( مخ) ةءانس دوسالا عاب

 ه«هحصقدكي ل ىراخلاو هفضل امش * اص

1 5 

 نر

 ع

 يا ا لئابق ف 2 0 8 2

 يدم موي دج. رجسج نوجا ل وع م حل مام وب |



 هد دبيبيس به كل 0 ات تا

 ١ ) لطيخلتلا عم كلر دتسإلا (71 ١  214600نذايباكم (مهذ 4 .. 900

 لاق مو نإ :ا واخت نان وثعبيف لاق خسارف عيداانلقق لاقةرصبلا نيبو !م 5 «ةليالا ل خت مهلويخ اوطبرب ىتخ

 مماتل قلك جنو انغب . اولخت نا ةقوكلا لها لا م وِ . مبارمالابعي ,اثو.ةف وكلابيشراثو مه: ثلث جاف.( ١

 مداد 9 : «ريلج رج و دانسمإلا حبص |

 8 دعب بعلب ن قاحننا اننىلامت هللا اهسزحأ ةكصع امنَصلا ديد كارلو ديم« ىزبخا»

 هنع'تيعوو هلع هللا ىضر ءادردلاابا تكردا لاق ىتالوملا سيردا.ىناننع يرئهزلا نع نمعم,أب انا: قازرلادبع

 ن دن زب ىبر يخاق هنع هللا ضر لبجنب داعم ىتتافوهنع تيعوو هنع هللا ى ذر تماصلان. 3 تكرداو[

 ابق نكات رككارونم نا نوبايرملا كلفهدهمدا كراتطمق محلا ةساجب نحب لكف لوم ناكدبا ةريمجأ

 نارتلا ارق نا. قجئرلا كشوبف نيبكسلاو ريغضااودسلاو را و.ة.ًارلاو لجرلا ءذخاي ىخنارتلا اهفتف ةفولاملا

 مكأياف هريغ مل عدتبا قتحئببتم مام لوق م نارقلا تأرق دقو ىومبتبال نيانالاف تبا زها تارت لوف

 قا ةلكقفانملل قابوةلالضلا ميك لا ىفىلع قلي ناطيشلا ناف د ةلالضعدتبا ام ناف عدتا امو

 لَو ةلالْضلا ةلك ميكسملا 3 اطهشلا ناو قللا 7 قفانملانا هللا ثامجرب كيردب امو !نلقلاق
 ,قملا قا مجاري نا هلملةناف.هنع كلذ ك غيني الو !ذهام تاق هتممساذإ ىذلاوبا اهتم ميكبملا مالكم نينجا |

 «هاج رض لو نيخيشلا طرد *ىلع مبعص ثادح اذه ارو قمل لعزافهعمساف |

 ن' َلادْبِع انندابللا لسن نا لبي انس سلا نر*+رلادبع نب مناقلا نيدمجبروصنموب خي انربخا

 لام ةليالا رهنب »

 تلثو ةفوكلاب تلؤ مهب ثلث قحليف لق اهنبب و اننيباولخ نانوئمبيف لاق خسارفوب را انلقف ةرصيلا نيبو اهني |

 التف ماشلاب ةتنلئو تا نعالاب كلثو ثلثمه قحليف اهني واننا واب نا ةفوككلا لها ىلا قوتي مبا ىعالاب|
 ! أ *. مص »«نايتصلا ةراما ضرالا تقبط اذا لاق كلذةراماام

 ّن ةدانع نياكر تلزم ترغو و ءادردلا اب اتكرذالاقىنال ومنا نسي رداىبأ نعى سهزلا نع # رمعت »

 كلر أذن طق مكحتّللا هساجب سالك فلوق لاكدا ةريمن بدم زب ىنربخاف داعم ىنتافو هنع تيعوو تماصلا

 4ع راو بلا ةخإىح كارل هذ عضو لال هن فكي تف مكئارو نم نا نوبانرلا كله هبسبا

 ئوهبت ال قانللاق نآرقلا تَرَ دق ل ويف نآؤقلا أ ار نا,لٍجرلا كيجويف ريبكيلا و عنمملا يدسلاو |

 ميت 11ةلزاومتاةلالضع دتا امزافع دا ام و 1 ريغ اوت حلوم مامل وم ل داتا رقدقو

 عّوطا:.ةلك وتل ققانملا نا: كينرديامو الق لاق قآللاةلكق ذا :ءاإ قايو ,ةلالضلا ميكا ىف ىلع : قلي ناطيشلا ناف

 ثاقركاوجم-( ذا ىذلا هم.اشتم لكميكسمحلا مالك نم اوبنتجف ةلاالضلا ةلكميكبلا, يف ىلع قل, ناطيشلا 3
 ممم

 «(م خيرا قملا كع ناق همايشا# قل نيو عجارب نا هلم هنافهنعت كا ذ١ كك ءببالواذه امأ

 لادبع )ف 01١

 . | نزوح: زخخ ال قكركو ءاروطنق يء ناف .لاق كنم 2 0 0 ت1 ب

 ١ ثرذح :اده « .نارمضلا. ةراما نضراألا تقيط اذا لاق كلذ ةزامادام انلقف لاق ة.ماشلاب ثاثوبا نعاالاب ثاناو

 مك ةليالا ره ملويخا وطب رب بخ نوجر خال يكركو ءاروطنق ىن.ناق'لاق كنمر :تنيالو كيلع بردكي لو



 تو تس يد سوح عع ننسي

 . اسوأ رمسسهوي

 (4ج) 6 مءاللاؤزتفلاباتكو. 2. ع9 ١ ١ (صيخللا عم كر دتنلا)
 هابلبق نع ة أرملا جارفنا مكتب ذ نع متجر فن اذامتنا فيك ل وق هنع هللا ضر ةفيذح ثعمس(لاق رم نت لضاع نع

 نبرذنم نع م ارهين تلصلا نعزافس ان صفح نب نيسم اان: ميها ربا نب دمج اننرافصلا هللا كبع وا# انريخا 2 ١

 املبق نع ةأرملا جارفن ا 3ع متجرفلا اذا متا فيك هنعّنلا ىض ر ةفنذح لاق لاقرحلا نب ةشرخ نع ةذوه 1

 ف طا رح ' و ندانسالااحيصناثن دحلان اذه#*تنأ تدق لبلاةزج اهلا هللا لج لاق لاقابينأي نم منال

 لافتكلم قانا نع ميرجن أ أنا وري ن نايات رو دلا دمحنب سانملا ا  انربخا 5

 وكلا ل١ ملطاولاق لاقل تلق تحبصا ىتحةحرابلا تءاملاَف م وتاذ اميزع هللا ىطر سابعز ا ىلع تو دن

 هناريغ هاجرخمملو نيخيشلا طرشلع حمص ثردح اذه# قرط نقلا لا 1 ررك نا دق بفاذلاود

 * ىضمدق لاج دلا ةباناو دوعسم نإ هللا دبع فالخ لع

 ليبقيلا نع دعس. ثيللاان اص نبهللادبع انثىفا رعشلا دمج نب لضفلا انث "ىناهن.طاص ندمت # انربخا 9

 رفصاؤراهم الآ تفزتونويعلا تراغاذا تامولعم تابالاجرإل لاقاهبنع هللا ىضر ص اعلا نورين ةللادبعنع

 ثردح اذه« اهتاروا ايداغ لاجدلا اورظَ اذني رسنق تلزنف قارعلا نمنا دمه ورجح ذم تاقنتاو ناي لا

 * هاج رخو دا ةايزب لا يي

 درع ةداتق نعريشل نب ديعس ان سهامجلا ونا ان 1 ملا ِكلنرش نب ديبع ايلا قاحسا نب ركب وا 4 اربخا ل)

 ناب رطق نادرب هيلع و امهنع هللا يضر صاعلا ن درع ن فادي ان ١. لاق ىسو ديلا سوا نب ورم نةبْمَ

 تورو لسوهل او اوهيلعهللا لص هلال وسر نع تروردق كيا هلاتلتف صيِمَقلا نمي لاب رس هيلع سيلوةماحع هيلِعو

 تورخستو نوب ذكتو نوبذكك قارملا لهاا مل! لاقت اعلا لها نيلخلل يت تام كامي بيتك

 بو --

 جارفأ مكتدنع متجر اذامتا فيك لو ة ةفدج تنءمس .رطم نب صاع نعم ع نإ ةلبج نع ولا لا امك ص 2

 + حيبحص » اهلبق نع ةأرلا

 متجرفلااذا مننا فيك ةفيذج لا لاقلاق اف رطائ ة ةشرخ نع ةذوه نيرذنم نع ما رمنب تامعلا نعم ناهس 9

 * معيحص»# تنا تحبق لب, ليق زجاعلا هللا عبق لج افا نع الاهلبق نعةأرملا جا ارفنا مكتد دن

 بك وكلا ملطاولاةلاق+ تلق ةحرابلا ثمئام لاَمف سابعنب ا ىلعت ودغلاةةكيلم يلا نبا نع ف رجنا و

 * (مخ) قرطدق لاجدلا نوكينأ تيقن كنذلا ر

 0 .اتراغاذا تامولعم تايالاجدلل لاقو ربع ن هللادبع نع ليبق ىنا نع ثلا اينث لان < هبلادبع ف

 ايداغ ٍلاجدلا ورغم فن رسنق تاِزَف يقارعلا نم نادمهو جح ذب تاقّباو نامٍرلا رفصاوراهنالا تف نو

 0 جي « اجتاز وا

 ةمامتونإب رطق نادره يلعوو رين هللا ديعأت مالاق ىمو دسلاو رين ةيمع نع ةداتق نءريشل نب 4 كيعس 9

 بتكلا تيورو لسوهلار او هيلع هلا لص هلا لوسر نع تيوردق كليا ةلاذلتف صيئمقلا ىنعي لابرسس هيلع سبلو

 بسب سبب باباي هج هب ويييبببيبيبببرببنب دمع موسوس

 به يصمم مس تسييس
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 مسوي

 داس يسم

 تاب ذككل اوال تق نورخسنو توب ذككو نويذذكت كنا لا قاتل ها نمالقف مشا نم لاف



 م نداعم 0 4 2

 عهف
-. 

 22 ( صبخنتلا عم كو دتسلاا )

 « هاحرخ و نيخيشلا طرش

 نيب ا اتق نعماه ان ىقا رملاءاجر ن هلاديعانن ىف ريسلا لعن ماشه انثلدملا داش نب ىلع 4 انندح

 'امراغمىلا ضر الا قراشم رم سانلا قدس ثمعبتلاق اههنع هللا ىطر ور<ن هللادبع نع ةرفصىلا

 أ نيخيعلا طرش ع حمص ثي دح اذههتناب اوناب اذاوتلاق اولاق اذامهنم فاختتام الد ريسكلا لج قاساك
 ْ * هاج رخو

 نع بئذىبا نبا ان ساياىبانب م دا ان. نيسحلانب ميهاربا ان نادمهم قاق دلا ذب زب نب ناليغ 4 انربخا »

  [يم ندعم ةيلتنع قدام جرخن ' لوق امهنعهللا ىضرو رين هللادهم تمس لاق ل امطغىنا نع ةبيشثنب ظراق

 أ ةلمتعم موجتاف بهذلا نع لسع ذا تنبه ماميبف نوعرف هل لات سانلا رارشم هن ١ راها هزم بيرق

 * هاج رخ لو دانسالا حي ثيدح اذه# مهوهب فسخ ذا

 1 0 ملا باتك)

 دب ١ زنب ذاتي ةريبهنبديمسانب ىروذشلاميها رب رباني دمحا رصن وا انام | مي ركح نب نسا #« ىنريخا ١

 امو فية ةراطملا ءاجرىبا لوح ءاحرلاك اوناك تح ضعب ىلا مهضعب سانا مضناف ةممجا انيلصلاة حايتلاوا نا

 ممن :لاَقق هانت دج ىذلا ثدملا ديمت تماصلان اايالاةف تماصلان ةدابع 5 نالجر ءاجلاَمف ةنتملا نع

 ١ ,قوف ىرب ةندمو نكس نتاش لالا خيكمنا كشو 1 : لسوملا اوهيلع هللا لص هللال وسر تءمس

 | شمر برعلاعي :ارجوهاابلا موب رشمو هنا ن مهلها لك أبو ماشبلاو ذانقلا قرووم لك ان وب اركلا سور

 | نم برش 00 211 ةا قلبا كالا مدح الزوكينال ه ديب ىفنىذلاو لاق مث[ الئاهوقنتفلا اعف
 جاي الأ يح ثيدحاده#« ةضفوايه ذ هذه وكي راوس نم هي أ بحا اه "ايلا

 ش * هاج خم و
5519 

 | ميجس نإ ةلبج نع ارمس نع صفح نب نيسألا 9 ةمورأن ل ميهاربأنب دمح ثرافصلا هللاديعوبا 1 انريخا 2

 ا لا 2
 ظ نع

 | ضرالا,ق راشم نم سانلا قوستران ثمبت لاق ورمتنب هللادبعنع ةرفصىا نب بلهمل نع ةداتق نع ماه زف
 ظ ه(م خ)ثنابا وأب اذاو تلاق !ولاق اذا مهنمأ فلختت امال ريسكلا لمجلا قاسنايك اهيراذمىلا
 1 همن دعم ةفاتح ُنِداعم جر لوقو رن هنادع ةضمشول افطغىلا نعةبيشن ظر راق نع تنذن دانا 0

 1 فسخ ا هلمتعم مىحتافبهذلانعرسحذا هيف نولمعإ مامي 2 ل س انلارا ريش نمي 1 زادحلا ع جدايل

 ف ميحص» بنوا

 لودءاسرلاكا ناك ىت+ ضعب ىلع مهضمل سانلا.م ضنافةمنجا انيلص لاق حارتلا و اانا دي ز نب داما ةريبهنب «ديعس )ف

 يذلا ديمتتماصلان با ايالاةق تماصلان ةدابع نشل ل1 لاف ةنتفلا نعمول اسف ىدراطملا ءاجريا

 ةسدمو ةكع نيل لاملاريخ نوكيينا كشو' لوق : لسوالاو !وهيلع هللا ل هلال وتبو ترعمبت من11 ءازخع

 هبرملا منا رج هنابلا نم نون رشد ؛و هناجللنم هلها لك ايوماشبلا وداتقلا قرف فاشل ًارقوف عر

 اهميرشي و لكأي ةاش ةئ امثالث رذئموب كدحال نوكي ن الهدي . ىدضنيذلاو لاقمانالثا ون نتفلااهف شم.رت
 0 0 هضفو ايهذ هذه 0 هيلا با

 ناوغ-
 غ»ج»<»<+)+إغ052ه055ك د



 024 جوار بص <: >نرسرو 01015
 هب ها رك ' و ذأ حا 2 تردخ اذه «ةعاسلاءوقتا 0 م ةح لات

 ىنادحو مادو ذامم نب ىتثلانب كمان ى بلاط ىبانب ميهاربا انتئرتملا دم نب ىبح انزكز رو اند »

 نوزع نشا نا فلا نا نم نأ قو ورم هللا دمع نع دانغز نسق نع َرغاْنَع ةداتق نعىلا ا

 ىن نم ةرذلاقثم هبلقيف ادع هللأ عدن الف ةيقرش اهرئااحر مهلع هللا تعريف مت ؤخم لوملسملا ةجوتيف تبلا|

 دلتا ماك ردتتتلا ا

 يح لكدمتو ركنم نع نون الو فورعع نو يال سانلا نم جام مرايخ نم اوعرف اذا ىتح هتضبقالا

 ك انآ ف ةعاسلا مّباَعءوقتف ماهيلادفاست م ”قرطلايف وفات ىتح هدبعُف ناثوالا نم وابا دبع ناك املا

 *لقوفوم اميط رش لعلام حيض« هل ]عالق اذه دم 0

 نع رجاملانب ريشأبلا ىنومنت هللادتتع ان ىرارلا اخو اننا بتوتاك نرملا نّينحلا «انربغا 9 |

 4ع ةلامنعأ ارلع اهتيباحمر سنا لسوف اودي هللا لضهنلا لوس ر لاق لاق هنع هللا ىضرهسا نع ةدربنب هللادبعأ

 «هاجرخم ملو دانشسالا حبصص ثيدح اذه# نم وملك حور ضب |

 نع جارد نع ثراخلان ورمى ربخا بهون هللادبع اثر صن نب رح ا” ب وقعت نيد مح ايعلاو أ 6 انندنح 9

 هيف رثكت نام ز ئتماىل ل يفا ايسلاق لسوهلاو اوهنلع هللا ٍلَص هللا ل وسر نع هنغ هللا ىضر ة هربت لأ نع ةريجح نتا

 1 رهن امز كلذدمبىنا 26م "كني لثقلا لاقهللا لوس ران جرح امو أ ؤلاق جملا رك و رمان ؤ ءابةفلأل قو ءازقلا|

 اذنه ل وهتاملثع نمؤملا هللا كرشملار فاكلا ققانملا لداجنامز كلذدعب 2-9 6 مقار زوااللاجرذا ل

 ١ * ةأجرخ 1و ةاثنع ل مص كيد ْ

 ن1 وع

2070 7 َّ 

 ب7 صصووصلما

 شمالا نَع نآس نع ضح ملل ويست (نب دمع انن' راكصلا هللادبعوبا # انربخا |

 لع حم ىءدح اذه 0 ماشلان قحل الأ ع نمؤمهيف قبال نامزسانلا لع | : لاق ورم نإ هللادبع نعةمثيخ نع

 دراج ف لن 0 هللا عرمالف ةيئرشأهرلا احنر مولع هللا تمي 0 ا هجوتقا
 ' * فوقوم( م) تدخلا نمأثلا نه جات ىهب مرايخ نم اور قالا ىتقح

 هنآنع ةديرب نانع رج جاهلا ندي يشسانأ ىسومن هللا ديبع ان ::ىزارلا متاحوبا انن . نسملانب نيسكلا# ايربخا ف

 * يرص # نمّؤم 22 رَضبش ةئتمةثآم شار لقا رس احردهزا اءوقرخأ

 لع ًايسلسو هلو هيلعهنلا "لص هللال ور نع ةرئرهىلا نع ةريجح نأ نع نع جاردنغ ترا 5

 هك لال الرسل عاام ذل جر اكل س اهتفلال توا اف ترك انتل

 هلابك رسشلا رفاكلا"ققانملا لداجم نام را 2 مهقار زواجمأل لاج نارا نق نامز 000

 #2 2 *«لوق املثع نم

 نمو هبق 8

 !انقملالا.

 *(مخ)ءاشلاتق 21 هل نوم هيف ىتب أل نآمز سان لعق ان ل اقو رين هللادبعن اتا ع لرعالا 6

 هل . ةينشللا
03 

392 
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 رطلاف عئاتلا)

 نمو

 (ةئاثلا تامالع

 تنم ع ودعم دعنم وفم وي وص هه

 أوم ووست هدوم نوع تم د هدمها نوع م ف

 (4ج) عمحاللاو نتفلا ب اتك 4512 1 12! (ضيغلتلا عم كر دتبلا ١

 | لا يلع للا بضع دنا كلذ تزن |ذاف مثاملا مكاتت اكق را يف ن وك اتحرك نع نوب الو

 يتربخا تهؤنب هللا دبع ابنا دا ن مين انئقيبلا دم نب لضفلا انثناسحلا انئلمؤللا:ندمم م« يتربخا
ج نذزنع مماعنب ىسيعنع إمام نبةبواعم

ص لس وهلا و هيلع هللا لص يلا نس لات كلان سنا نع شد
 : ل

 ١ .لاقلت امقهمتصت نك ماش ْ ةالملا هدهف تضفمادكلات أ از هللا ل وتمر أياةلمفاهنر خا متهدندمذا ةالص ةلتاذ

 | ساجدا يلا يجواف أي ا اهملو اننانا تدر اف ةبا د اهفوطق هيلا د اهف تب اف ةنجلا يلع تدع هنا لخا

 يحواف اورخ اتسازا مكيلا تتمواف اهيفمكحلظو لظظ تيأر اج مكيو ىنياهفرانلا لع تضرعوت رخاتساف

 ةوبنلا الا مبيلع الضف كلرا لفاودهاجو تدهاجو اورجاه ترجاهو اوملساو تملسا كناف مرقانايلا

 ٠ هاجرخم ل و دانسالا ميرص ثيدح اذه»*نتفلانمىدعب ىتما قام كلذ تلواف

 دبر نا ثرالان ور حىنربخا هون  هتلاددعان ىنالوللار صن ن حانت وقم نب دم نمابعلازوا  انئدح )

 لاق نصاعلاو و رين هللادبع هدنع ودلخمن ةملشمدتع ناكها هنادح ةساهنكن ن+جرلادبع ناهثدح تربح ىنانا

 كلذ لع مامييف مول هذرالا 'ئىثد هللا ن رغدمال ةيلهاللا لها نم رع قلما راش ىلعالا ةعانسلا م وهال لادن

 هللا لص هللا لوس رت ءمسفانا اما ملعاوه ةيفعلاةقهثلادبع ل وقئام ممتسا ةبقع ةبمع ايةملسملاةف .ىفاع نب ةبقعلبق اذا

 ىتح ميفلاخ نم مرضيال ودعلالع نوع هللا ىما ىلع نولتاق ىتم "نم ةناصع لاَز نال :لوش .لصودل اوهنياع

 هبلقيفا سف كرتتالف ريرملا نسما سمو كأسملا مراوح راحت رللا ثعبسمثلخجا سادبعلاتف كلذ ىلع مو ةعاسلا مهسان

 لاق

 كلذ ناكا ذاف متابلا مكآنتن كى رظلا فن وحك انتين ركتم نرع نوهنب ال و فورم نورمايال سانلا

 » فؤقوم *ةعاسلا ماقاف ضرالال ها ىلع هللا بضغ ذتشا

 7 لاق.سنا نع نئيتح ن”دزن ءمصأع نب ىسيع نع ماض نب ةن ةنواعم قربخاثهونا انادا من د و

 ةالصلاهذهىق تءتص كانتأ ار هللا لو راب اذلمف اهرخ . ماديدسفا ةالصقلل تاذ قضيرلس وهل او هيلع هللا لض ئنلا

 اعاشاهتملواتان'تدراف ةجاداهف ولفت ةيلاداهيف 2 ًارف نما ىلع تنضىعاهنا لج كاق هلبقامفهمنصت نكت مل ائيش

 نامكيلا تيمواذ اهفمكتنظو لظ تأ ىتخ ىبيو مككي امفزانلا لع تتضرنعو ترخااتساف رخاتسا نا يلا حواف

 الضفكلرا لفاؤ ده اجو تادهاجو اورجاهو تزحاهو:اوفلساو 00 حوأ 00

 دان ةملسشم دنع راك هنا ةينكبن ةسامثن نمر لادبعزا بيبحىنان دب زب ىنأ دو 0 و 2 ٍ

 هللا نوع ذبإل ةلهاملا لها نمرشو قللتارا ريش عالا ذل موعدا هللا ا

 لعاوه لاقق هللادبع ل وهام ممسسا ةبقع اي ةملسملاةف ماع نب ةبقع لبقاذا كلذ مايتف مهيلع هجرالا "ىثب

 ىلع نبي سهاق هللا سماىلع نولتاهت يما نم ةياضع كازيال كوش شو 3 ”اوهْيلع هللا ٍلضاّسالوسز تسمشفالا اماذ
 كنا سد اهتم راحو هللا ثمر. مل جا هللا دبع لاف كلذ ىلعمو ةعاذسلا مهي ان قتحن مهفلاخ ن« مرض. الودملا

 اسمو 6912

 د ةيراربرب ورمل يابعد اخ



 («ج)١ 6 مجاللاونتفلا باتك) .2.: 64600 ( ضيخلتلا عم ك ردتسلا ال, ١ ش

 لهأ اعامن منلاةىهتنوسبالنالا لما لوسر اا يبا رغا لاق لاةيعازملا ةمقلع نب زركنعريبدلا نب ةو يع نع
 للظلا ان 8-1 ف مق ملاف ا اياذ امم ولقمالسالا مهلعلخدا | ريغ مهاد ار اهجملاو برعلا نمتس

 ابصدو اسااهف ندومتل هديب ىسف : ىذلاورسوهلاو هيلع هللا لص ىتنلا لاف هللالسراب الكىبا يبعا لاةفلاق

 « ةقايس لاهذهن هاج رخو ذانشالا مموج ثدي ج اذه يكب برضي

 لا لوسرلاقلاق نمابعنبا نع ةمركعن عةرسيمنب ئمؤمو ديزي نب دون ىثدح بدلا سيرؤاوبا 4 انث دج ف
 بضرحج ل خد مدحا ناولىتح عارذب اءازذو نشب اريش مككبق ناك نمننس نيكرتل سو هل اوديلع هللا لص

 ةميعص# ةومتلمفل قي طلاب هنأ سا عماج متتحا ناولىتحو متخدل

 (( حبت نم ؤم لك حورايمف ضب ةعاببلا ىدن نيب

 دم نب .زيزعلا ذيعانم ىباّدار:دنملا نب متيهارا انيىدجا3 ىلا رمشلا دمح نب لضفلان :ليممسا 4 ىنربخا »

 هنع هللا ىذر ةريرضىلا نعديبا نعرغالا تاس ن هللادبع نعميلس ن.ناوفص انئ(الاق)ىورفلا ةيئلع واو

 هباقىفادحا عدب الفريرطلا نمنيلا نميلا نم احر ثم هَللا.نا ملسسو هل او هيلع هللالص هللا لوسر.لاقلاق

 * ورم ن هللادبعىلع فوقوم دهاشهلو# هاجرخمإو دانس الا مير ثيدج اذه« هتضيقالا ناءا نم ةبج لاثِم

 نت رلا ديعنع ةداتقن ع ناطقلا ارم انبب رح نبى املسانن لعن ماشهابنت لدعلا ذاشيح نب ىلع انيدح

 نمةرذلاقثم هبلقيفادحا عدب الار تلا ثمبي ىتح ةمارسلاموفتال لاقامولع هللا ىضر وزمن هيبادبع نعمدا نبا
 فورم تيوتا سانلانم جام قبو ولا وابا دبمي ناك ا مرتك ناو تال تا قي

 ١١ صرخيتلا نم اؤيضا ناو دجلا ٍباٍده(0)

 منلاقىهتمنم مالسالل لهذا لوسرايفاىعالاةداقز عاملا ةمتلعن ز ركع ةورعن؟ىرهزلا نع ءمرسمإل
 اهنأكن تف مثلاق هللالو-راياذاممتا ولاقمالساإلا مهيلع هللا ل خد اري 0 +ممهللادأرا مجم ءلاو برملانِم تي ليغااجا

 هخييعص# ضعب باقر كعب ب رضي م صدؤا ١ ابفنوومتلهدي ىسذيذلاو لانا لو سراالكوبا ما لفظ

 هلا لص هللا لوسر لاف سابعن | نع ةمركعنع ةرسيمنب ىيومودي زن نب رون ىتادح ىنبدملا 4 سيدا وبا 8|
 متلخل برط رحج لخد عدم ناولىتح عارذب ردن اعارؤوربشي اريشوكلبقن نم نكس 6 نيكرتل وبلا اوهلع

 و حيج» موتا يقيرطلاب هنأ سا عماج مدح نا ول تحبو

 ىدب نب ير 'ىجيلوش ملسو هل اوهيلع هللا لمص يبنلا تممسةمي ريفا نب شايع نع عفا نع بوبا نعم ريعم ف
 0 اطشا هيف (تاف)نمؤملك حورابف ضيقت ةجاسيلا

 ملسوهلآو اوهيلع هللا لص سال وسر لاقت ةربرهىبأ نْغهيبأ ن نعريغالان :ايلسن ِهّللا دبعنع ميلءْن 4 يلا وهض 2

 حي هتضقالا ناءانم ةبح لاهم هبإقيفادجا عِبالؤرب ملا نمنيلانميلا نو ايرث هللانا

 عدن الاحر هللا ثمين ىتح هعابلا مغتاللآ ةورم نهللا ديع نع مدان بن حلا دبع نع داتق نع «نا ظَفلا نا رمع 9

 نم جات قبسو ةيلهاجلا ىف مؤابادبسيناك اع موق لك قحاتو هتضبقالا ىهنوا ىقتنمةرذ لائم هباق فادحا |
 وسر سمس وبسس سومجمر ووسسسسبسو سس رسسسس سوو سس سجس تعج ممب7موم7وصوصوصصصصم#*طصعصطجطصجطططططحجطل

نلا تسيسولاه هعس رينا نب شايع نغمفاب ن ءيونا هرم 5 دج م
 5 2 ىجلؤق لسودلااو اوهنلع هللا لص يب
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 عل ش 1 : اكاد تلا باتل )ع / 4 16 0 2 ا كر متسلا)

 7 5 .: 05 «ءرع جا جملا مطقني 5 200 5 دعب

 (ند 0 00 باعولادصاتت بلاطو دال لدملا ف-وبنب بوقمي ننسملا 4 انربَخا 9

 ل مهيلا ءوجي لذا اربلالها كشوبلاق امرلع هللا ىضز هللا دبع نب راج نع ة ةرضن ىنأ نع ىربرجلا سابا

 ١ اهيا ماعلا لها كشوبلاق< ةهنه تكس كاذ ومنع مجملا لبق نمل اقهللا دعانا ك ذ موق زيفقالو

 .نوكي مو هل اوهيلع هل لص هللا لوسرلاةلاقع كلذنودنع موررلا لئتق ا

 ىلا ناعا لكذ دوميلأ دب اكسمالا ن دوعيل هدب ىسفي يذلاولاق ادع ه دم, الايثح كالا ب هفيلخ نما

 ١ لج جررخمالرلسو هل .او هيلع هللا لص هللالوسر لاق لاق من ةنب دملاب اجا 0 دباك هب 318

 مهل ريخ 4 هيب دلل 3 هبوعيتش بل و وواعسا نم صخر سان ن ةرعم سل و هنما ريخ هللا امل دم'الا مب معةبغر هنيدملا نم

 .نبدواد ثيددح لم ج مج رخا اغا ة هق ايسلاو َك 26 هاجرخ مل وسم طش اع جب ثيدخإاده #3 كوملعي 1

 م دمسنال لالا لعب ةفيلخ نامرلا رِخ ءاقزرك مسوكلا اوهيلعةللا للص ىنلان عاديهس نىنان ع ةرضن ىنان ع دنهل

 باهولادبعان (ال اقرر :اشن نيدمو ىسوموباانبدابز نب دمج تنيشالل ى يسع غو لع (هايدح) دقف ةلءهلاذهو ادع

 58 لاق لسوهلا ا وهيلع هللا ص للا ىن ناديمسىباوا !راج نعةرضن ىلا نع دنه يلا نب دوادان , ديما دبع ربا

 « | دع مدم,اللاملا مسقب ةفيلخ ةمالا هذه نخل

 ميهاربا نع شمعالا نع نايس انن صفح نينيسملاانث ةمورانبمييهارادمحشانرافصلا هللا دبعوبا  انربخا ل

 مجطضيف ربقلا لجرلا ىنابنامز سانلا ىلع ايلاق هنع هللا ىضر دومسم ن نع ءايعزلاينا نعليبك نب ةماسو
 لع رش ىلع حي .ثيبحب اذه« ءالبلا ةدشنم ىرب املالادتلا ءامل ند هنأم ةبحاص يحراكم ىلا لوقف هيلع

 * هاج رخن لو نيخيشلا

 ىرعإلا نعرتممات قازرلا دعأتلا ميهارا نقاحساان' ىلاءتهّللا| مسرح ةك ىتاءنصلا ىلع ني دم م ىتربخا 9

 نع

 كلذ مماولا زفقالو عرد مهلا 'ىجبال فرا قارعلا لها كشوب لاقزباج نع ة رضن يلا نع 4 'ىرب رجلا د

 ا كاذهماولاةدمالورانب دمهلا'يجالنا ماشلا لها كلش وبلاتمتشلاةنومتع رجملا ىلق نملاق هللا دبعانا اب

 ادعمدسيالا,ثح لاملا ىثحب ةفيلخ ىتمايف ن زوكي ما-وهل ار اوهيلع هللا لص هللالوسر لاق لاقم كلذ نومنع مورا

 يانور همك ىّجح اهمادنايك ةنيدملا ىلان اا لك ٍندوعيل دنا رمال لقوييل مدن - ىسفن ىذلاو لاقم

 نعمسيلو هنما ريخ للامد!الاامع ةيغرةسدلا نملجر ج رخال م وهلا او هيلع هللا لص هللا لوسرلاق لاقم

 « نوملسيا وناك ول مهل ريخ نا و 3 فررو راعسا نم م صخرت سا

 ةمالا رخآ يف نوكي اعوفرم ديمسىناوا راجنع ةرضن ىبانع دنه ىنانب دواد انن 6 ىناثلا باه ولا دبع ف
 ا 0 قانع لادف 6 ءاور# ادعودمبال لاما مست : ةفيلخ

 م 0 ءالبلا د 5 الا هبا ا ا 2 لاب َلوُقِف هلع ع ف
 ب ب لآ بوح

 لمع



 ند ةءش نا ا

 اب ل ني

 ا مس سم مدس ميو سس ماس و

 )و (محاللاو نتفلا باتكو ا 4 د طفلا - © ضيغلتاعم كر دعت ا

 ىلع خيب ثيدَح ا ذَه# هزنك ن وج رختس نذلا موادبا هدمب رسال الرع يااتملا يجنن برعلا |

 هاج رخل نيحتعلا ظ زك ١

 صاعوتا انث بعالم ن ناب خرب دعا اذن ةاذغبت لّدملا اشار للا قادما نت تابع « انريخا »|

 م 0 لي 00 ريب نع يسوم نع دمح 9 ىدععلا 0

 دك 0 يدم ل يحول "
 / + ةعطا ن*« نيتفوسلاو 1

 دمحا(ىنريخاو)ةبعشاش سابا ىلا ذل ان نيس ميهاربا ان ىضاقلا نسا نن نحرلا دبع # انئدخ »|

 *تيبلا حمال ىتح ة هع اسلاءوفت اللا ةراسودل او ةيلعللا لص ىتتلا نعهنغللا ى ضرديعس لأن ءاتدح ةنتغإ نانا

 ىربنلا أب ركزوا /ءازعا ) ةبعشن زع دوادوأ هفقوادقو هأج رخع مو نيختيشلا طرش لع ميت دح ادع

 هل ل للا انثىنتاا نب دما « بلاط, ىهنا نب ميها رب أ" انن

 * جوجامو جوجان جورخ ةدعيرمتمو غو نالشو أ

 ن نمعرلا ديان شان اد اخ بلاط ىنانب ميه ار .! انث ىرينعلا دمحم ن ىبح انركز وا # ان دح ف

 رمتعل و بحت لأ . ء هناف جوجامو جوج ب جورخ دمب نرمتعيلو تيبلانجحيللاق ملسوهل اوهيلعهتلا لح

 21 ا

 مياببلاق سس وهل او.هيلعهللا لص ىبتلان اةداتق ابا ثدح ةرب سه ابا تعمس ناعمس نب ديعس نع«بذ تانيا لا

 59 ىنع برعلا ةكله نع لاسالف هواحتسا ادا هلغاالا تيبلا اذه لحنا ىءادلاو نكرلا ني: لجو

 ىو رالو ائيش نامعس نبال اجر خام(تاق)(مخ )هزتك ن وجر ختش يذلا موادما ةدمبرممرال ابا رخشن رخيتق

 » هيف لكتدقو بتدىنا نإ هع

 للع(م خ)قشاو حيض ةةعجل نمو اوذألا ةنكللا كك جرختسال هنأق موك ر امةشبجلا ْ ١

 نقار لأوذ ةبكلا برز جر رعوا تددنح ا

 «اعوق م ةيعش نع هاور 4 !اطلادوادابا ناو هافقؤ سألنا ى نان .مدأ نأ هتلعو(م خ)ت يللا يحال ىتح ةعاسلاا|

 هلا اوهيلع هلل لص ىنلازأ ىردخل - ديع- ىلا نع ةبتعىللا ن 3 هللة يع نعةداتق ع نعراطتلا ناناان# ىدمن هه ا

 «حيص# جوجأمو جوخأ جور خس رمتإلو تبيلانجحبل لاقل وأ

 هللادبع تعمسلا# ةداتقنع ةبمش نع نجولادبع اش ىبا ينثدح لتتحن دما نب هللادبغان“ ىجيطقلا رقعجن أ

 (ةثبل طوع نتطويلاوذ ةعكلا ا 2

 . ينلازأ هنع هن هللا ىطرىردقتا ديعس ىف أ لرعع ةبتعىا نب هللادبعنع ة داتقن ع راطملا ديزتن نايا 2-7-0

 .لسوهلاو اوهلع هللا لص ىلا اور متن هللا دع نَع لهس نا ةماماىبا نع ريبجن.ىسوم نع دم نبع ريهز »|

 ١ موهاللاق ملسوهل اوهيلع هللا لص ىبنلا نع ديعضافدا نعثدحت ةيتءىلأ ن هللا دع ول 8 ةداتقنع# ةنعش إل 1
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1 

 2 08ج) : 6 معتالللو نافلا باتك) ١ !4009© ١١ (ضيخلتلا هم كرادتملا)
 ؛١ .[ةئالاامو تلق تلاقةمئالا تماقتنااملاق اذكه سانلا سا ئتمنىتح هللا دبعاب تاثق تلاقةنانضا نيب كبشو اذكه.|

 | هماجرخم م ودانسالا حي ثيدحاذه» كاوا م و! ماقتساامهنوميطيوهنومبتديسلا هيفزوكي ىوملا ىلا ىربملا لاق |

 ةريبهنب دعس ىروذشلا ميهاربا نبدمحا يا مئاصلاوديمن ميهاربان ميكب ن دحين نسنملا # انربخا 1

 ١ لاق ةجراخ نب نيسحلا نع ء مزاح يبا نع دنهىلا ن من .ةدادج نب دمحانن ديعسنب ثراولا دع ان 0 0

 :[| امهتدنو ةرغن ًالاوااذلا ت تيراف لاق هب كسمتا عارفا -ارما رمأ ىنزا مهللا تلقف يلع تلكشا ىلوالا ةنتفلا

 ص راب تطبئلاق 0 تي 000 0 6 0 جزاهم 1 0

 هيج ا | داو 8 0 معا هللا ردا اذاذ ثم دمت 0 ع ةيلع 0 1 0

 'نفمتسا مالسلا و ةالصلا هيلع ميهار اللوق وهو سو هل 1 هيلع هللا للصم 2 ايا 2 او هيلع ا

 دس ليياخ لءف ام اولمفالا مهماما اولتقوه ءام داوقار اك دعباوندحا اه يزل كا ميهارا هل لاف ىمإل

 احرف اهب .رثكا | اهفاب ورلا هيلع تصصقف هتساف هعم وب وهم عمرظناف دعس ىلا: بهذا تيرادق قارا تا

 0 5 تاقامجنم دحاو عم تسبأ لاق تن نيتفئاطلا يايف تاقاليلخ ميهاربا هل ن نكي ملنم قشدقلاتو

 * هأج رم و داتسالا - ثردحاده# لج ىتحامفلزععاو ةيشام عا لاغال ت تاقةيشامكلا لاق

 هللاديعوا( | :دحو )بت ذىنان ١ ان ىمومنب دعا: ناماسنب عس 8 انب بوعي ن دمت سا يعلاوبا 6# ان .دح 8

 101 تدمع لاق ئعزارلا كابل قاحشسا انب ىرقملا داس ان ديمابخانم هل مالو ظفاذلا بوسي نب دمح

 3 هلئا للص يبن :لا نا ةداتقابا ثدح هنعهللا ضر ة رب سهأبا تسععس لاق -نأءمس ن دعس نع ثددلا سأ 7

 |١ كله نع لأسن الف راسا اذاق هلهاثالا تلا ذه لحتس ناو مالا هير « معنا لاق لسوهلو

 ب رعلا زئاح»

 37 ةعالا امو تاق ةعالا و أملاق انك س انلا سا ى 2 يع هللا دع 7 تلف 2 كااق هعاص نيب كمي

 « ميمص# كلوا ماقتسا ام هب : وعيطأ و هوم 2 ديلا اهيف نوكي ىوملا ىلا ىر

 كايشاىل والا ةنتفلا ت «رئاك الام 4>ح راخ نت نيس ا نع ءمزاحىنا نع دهان م عل نع ةذأ دج نب 00 '

 راجانااذافي ب ,”وطريغ لل ام امهسسو ةر ّة د لاو ل راف لاق ه كلتما فلا هدارتلا 5 مهلا تاعي ع

 نجر اًذاو رش تاذ ضران تظبهفلا ة يور بخيل محشا ىلتقملا ظيدهأ لما ناحلا' اذهل اتق شيول َت 2

 ةجردم اذاف تم دقتف ملا تاجر دلاىلا م دشاؤلا# ءادهشلان . اف ث ل نحنالا ولاقهادهشلا'تنا تقف

 اينو رفع | ميهار رااللوق دمع وم 0 هللا لص ميما و دمحعأنا اذاق نسحلاو ةمسلا يفىهام) |ءادللا

 تاق ده ليلخ لءفام لثماولعفالا جبمأما اولتقو م ءامداوقا رادل دعبا ودحااني ردي كا عيهار رمال 1 مؤ

 لاق واح خ امم رثكا فاي ؤرلا هيلع تصصقق هتبنافهممنوكافوه نم هل عمرظناف دعس ىلا بهذا تب رادق ين ارا

 لاقيف ما فيككت اف امهمادحاو مم ثمل كاقتنا نيتفئاطلا يايف تاقاليلخ مها رادل نكيمل نقش دق
 * ممر * لجن حابه ل لعغاو 3. كامزتشاف لافال تلق .ةيشامكللا

 نإ ٍِج 1



 (4ج) ( مالمو نتفلا باتك] ع(: ( صيخلتلا مم كز هتسلا )

 | قع رسماما قاكاللدع اساداعاج ميها ربا نبق احشساانم ىلا مسرح ةككىامنصلا لع ندمتم ىربخا 9

 ذخ ونا ىدعب مكيلع ف اضاامىفوخانا لاقفهنع هللا ىضرباطحلا نبر مع انبطخلاق لظنلا سيقنب مياس نابا

 ىنانب يلع لاف لاق صامب سيلو ضاعلاتو ارم طاشب امهم طاشنوروزالا رشو|يكرشويف ئربلا كم لجرا

 مهقديوةنرذلا ىبسو ةيجا ربظتوةيلبلا دتشناعو نينمؤملاريما اب كلذ ىتموربتلا تحير هو هنع هللا ىضر بلاط
 ريغل ملعتملا ملمثو نيدلا ريغل» هقفتما هتشافا لاق ىلع كلذ ىتمو لاق بطحلا رانلاق ذه ايكو ابلقاخرلا قدا فلا |

 ينلالاتلاق هنع هللا ىضر ىرعشالا ىمومىنا نعنسحلا اندح وزابالاقةةرخ آلا لمع امدلا تسْملاو(لمنلا

 يفلتقنلابامويلا لتقامرثكاو أولا لتقلا لاقل لوسرايججرملامواولاق جرحا مكيلع فاخا لسوهل اوهيلع هللا للص

 اضعب مكضمب لتق نكسلو نيكرشلا لتق سيل لسو هل او هيلع هللا ىلص يننلالاتف اذك واذك نيكرشملا نمءويلا |
 فنرامزلا كلذ ةماع]وّمع عزتنهلا لاقانلو مع انعمواولاق لجو نع هللا باتك مكيف ولاق هللا ب اتك انيفواولاق

 نوعن اان دعس نب يهزاانن ىثاقرلا هللا دبع ندم ن كلملادبعانن ىضاَلا فاخ ن لماك ندمحا ركب و! ماب ربخا#

 هللا دبعاب تاقةريهظلاب لجر يلع لخد تلاق ةيحىلا تن. ةبح نعريرج نعورمتن ةعرزيبلا نعديع سنو رمت نع |
 ةحيضىلا تممف ب ارشلا نم برشاؤ لظلاب لظتسا تاخدف انل لبا ءاغب يف ىل بحاصو تابقا لاق كلتجاحام

 طريطاسفلا بانطاو ةفلالا نك هللاءاحامو ةيلهاجلا يفاضعب انيطعب وزغو اخ تركذف تألاق هل تبعمس ىدلا

 ملعلا ريغل ( نيدلا ريغل ةقفنلا تمقتاذا )

 لجرلاذخ ويا ىدسب مكيف اخ !امفوخا نا لاققرمج انبطخ لاق لظنحلا سقن ميل نإبا نع < روم »

 ىتموربنملا تو هو ىلع لاف صاعب سيلو صالات واهم طاشداكه مخ طاشنو روزبجلا رش وناكر شويف؛ىربلا كتم
 كلذ ىتمو لاق بطملا رانلاق دم مواهلو' احرلا قدب اكنتفلا هقدب وةيرذلا سنو ةيجلا روظتو ةيلبلادتشناعو كلذ
 ينا نع نسسإ ان وابا لاق#ةرخ الا لمعب|بب دلا تسيمتلاو لمعلا ريذل عجل لت نيردلاريغل هعمتلا ةيفاذا لاق رعب

 لتقلالاق هللالوسر ايجرحلاموا يلاق جملا مكيلع فاخا سودا او هيلعهللا لص ىنلالاق لاقىرعش الا يسوم

 لتق سيل لسو هل اوهييلع للاي ص يتلالاتف اذكو اذكنيك ريثلا ف مويلا لتقنلانا مويلا لتقتامم رثكاواولاق

 كلذ ةماهل ومع عزنب هنا لاق انلومءانعمو اولا منلاق هللا با انك ائفواولاق اضعب مكضعب لتقن 50 نيك رشملا

 *هثدحا وكر دما لاق نابا تاقد 'ىش يلعا وسيلو 'ىش ىلع مما ن وبسم سانلا نمءابه قلخم ونامِلا

 لجر يلعل خ د تلاق ةبج ىلا تاب ةيحنعرب رج نعو رمت نب, ةعر ز يبا نع ديعسن. ورمي نع © نوعنبا
 بارشلا نمي راو لظلاب لظتسا تلخدفازل لبا ءانن فيل ب جاصو تابقا لاق كتجاحام هللا دبعاب تاقةريهظلاِ

 مسوهل .اوهيلعّللا صلال وسر بحاصركب وبا لاق تنا نمتاقو هتيمسف ةضماح ةنيبلو ةضماح ةحيضضىل ا ٍتيمَعف

 اذكم ط طيط كح وهال ابا ةيلماجلاىفا طمبانضعب فمات ترا دف | اييسسوالا

 © نئفلا تامالع نم نيدلا ريغل هتفتلا )

 ميسوم وي يي اوس دس 5

 تا 2



 6 ةماوقلا مو ةيله ال1 لها لا 1 2
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 (4خ) ' ١ ع محاللاؤ نتنلا باتك) 66 ( نم.ذلتلا عم كر دتسلا )
 ىتما ىف لازتال.نكشلوىدعب يال ءاين الا ماخانا وقينهنا عزت مهلك نون الثزواذك ىتماق جرخيسو
 لها نم لجر عزتيال هنا معز و لاق هللا نصا ىناب ىتح محلذخ نم مرضي. ال ني سهاظ ق ملا ىلع نولتات ةقئاط
 ىلع هقفت راند نم ارجا ظعاب لجر هع . راند شيل لاقدناو انتم انناكم لاةفلخا الا اعيش انه رمت نم ةنجلا

 [هلاو هنلع الس هللاىعنا معزولاق تايب هاحضا ىلع همي راند مهلا ليس يف ةسرف ىلع قلن راندمةهلايع

 |لجوزعومرمهحلأاسف عر روبظ لعمبمانوا نولمح ةيلماملا لهاءاج ةماقلا مو.ناكاذاهناو ةلأسلا ناش مفعم سو

 | كل كوابع عوطا اكل الوم انيلا تاسرا ولوىما اني موالوسرانيلا] سر لاس َرَنْولْومِبف ن لودبعل ”متنك اما

 ْ .اودمسي نا مايق كلذ ىلع عبس اومذدخاف لاق مكن ولو ةيف لاقى وعبطنا نصاب مكن مانا مث رامهم نيس

 | امنم انقرف انبر اولاقق مهيزىلا اومجرف اوباهفا ريفزو اظن امل اوأر اهواجاذا ىتح نوةلظتيفلاق امولخ ديف منهل
 |ميطتسالاتزاولاتفاوءجرفاوقرفاه وأراذا ىتح نوةلطتيفاواخدافاحلاو دما ىنوميطنل يكةيناومىقوطمتلالوةيف

 مولع تناك ةصلوااهولخدول لسو هل اوهيلع هللا لص هللا سلاف لاق نبرخاد اهولخدا لوّميف لاقاراخذننا

 قام ثيدح ملسم ج + رخا اعاو ةق ايسلا هالي هابي و نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحاده#امالسوادر

 ٍ «ارصتخ نانو نع ىبخرلا ءايساىلا نع هالقىنا نع ةداتق نعمأ ثه نبا

 | ان ةعزخ نيىرسلا انن لدملا راند نةللادبع ندم َتادبع 07 هانيدقل م رمع « ثيدحاماو 9

 ماوأن نم لوب ها لاو نولتاق ىت 0 ما هلا 00 3 ين تا نادهنع

 ْ « هاج رن لو ملسمط رش لعحيحص ثردحاذه# لاجدلا مرخ !لئاق ىتح

 « ىربخا»
 ْ ش وانا ةفلاط : ىتمايفلا 1 ناوىدعبى ال ءايبساالاماخ نا وىدنا عز 3 مهلك وثاداثن واذكب - ىتما يفج  ةناع

 / ائيشاه رع نم ةنملا لها نم ىلجر عزب ال هيأ معزولاق هللا ما ناي ىتح محد دخ نم ممرضي.ال نبمهاظ قحلالع

 [هسرف اقم راند هلايع ىلعةقفتس راند نم | رجا مظع اب لج رهقف ران رسل دابثما حاكم ؛ هللا فلخا الا

 1 هناوقلألا ناش ظع اسوم ١ او هلع نام هللا ىنا مزولاق السيف هناا ىلع هقفسرا ندم + لالي يق

 1 اشر نولوُهُف لوديعت متكام مم رمط أ فو روومظ لع مم 38 نولمخحم ةيلهاملا لها ءاج أ 3ك اذأ

 كلذ ىلع مهتياوم ذخايف من نولومف يلوغيطت كمل تما نا مترا لوقيف سانا وال وسر انيلال سر

 | مهنرولا اومجرفاوب اهف اريفز واظيشت امل اوأراه ٌواجاذا ىتح نوقلظنيف لاقامولخ ديف منهجلاو دمعي نا مثرصايف
 ١ اوق رفاه واراذاىتحنوقلطنفاولخد افاهيلااو دلرمعا ينوميطتل مكئباوم خو وطعن ا لوف اهم انقرفان راولاف

 ٍْ امالسوادر مهيلع تناك ةرص لوااهولخ درو لماؤدلاو هيلع هللا لص هللا لاق نرخ اداهولخ دا لوةفاوعجرف

 » ىيحب نع ىاوتس دلا ماشه قيرط نم هضنع لسم جرخاو( مخ])
 لازءاللاق سول او هيلع هناا ليس هي لوس نانيصح ننارمم نع فرطم نع ةداتق نع ةيلاش ن# داع ٍ

 با

 ة(م لاح دلا مثرخ لئاق ىتخماوان نم ىلإ نهاظق < ىلع نول هن يتم | نمةفلاط
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 ةنتفخ ديلا تيس نع ا عا هبل ىف ب

 انني ند ف وست

 .تاوريحب ميد دوو لكرن تصح "2007 نع " قي
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 يم 00 0 تم 0 سس هجوم

 سوم
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 ا ا و و

 سم

 ووو سس -ا #0 6 5 ك0 7

 (4ج) .١ 6 ماللاو نتفلا باتكو 0( " ( صيخلتلا عم كر دتسلا )
 ننسملاو ليمارسا اياويرمو هللادسع انثدوعسم ن كنعس انثىبوبحلا دهان دمع سايعلا وا6# انربخا د

 اذهلازال لسوهل اوهيلع هللا لَص هللا ل وسر لاقلاق هنعهللا ىضر ةرمس نر اج نعب رح نب كاوس نءطاصأ

 * هأح رخو ملسم طرش لع حسبحص ثيدح اده#ةعا اسلاءونت تع نوملسلا هيلع لتاق اءاقندلا

 نع ة ديرب نبا نع ة داتقنعماهان ديلولا وبا انن ىبحبن دم ن يمان 'قاهن . اندم « ىتدح »

 نم ةفث طلازال لسو هل اوهيلعسا لص هللا لوسرلاقلاق هنع هللا ىضر باطاخا نب زم نع مس ىلا نناملس

 نانارمع وناربو هاوردقو# هاج رخمملو دانسالا حرص ثرردح اديه * ةعاس سلا ءوغن ىح قل ىلع ناظم

 5 ملسودل و هيلع هللا لص هلا لوسر نعنيصح

 نايا 5200 نيقاحساانث زارهلا ناتَس ندمان توتي قدم يابا (هاندخ) نانون# ث.دحازمإ 2

 عمسهناهثدحنابونا ى وح رلا ءايسا وب |ىنادح ىرملادبز ن هللادبع ةيالقوباانب . ريثك يل نب ىبح اشد نبا

 نيزنكلا يناطعا واهس راذم وابقراشم تيارىتح ضر الاى ىوزيهرا ل اور وهلا اوم.لع هللا لص هللا لوسر»

 هنل ًاسواهين طعاف ةماع ةنيسابكلبم يانا ومال وتلا داوم ىلىوزلم ارك يكلم غاب 1 و ضيالا ونرجالا

 نأ دم اب.ل اق واهينعتف سا مهضعي قيذيال نا هنل اجمل اطع انه ريغ نم ا ودع مهباع طاسال 9 ا

 مم ريغ نمم اودع مولع رهظا الو ةماع ةنسل اركلهاال ىنا كتمال كتيطعا ىلا د رب م ءاضقتيضق اولا ا

 َّى اواضعب ىبسل وه 98 واضعي كله وه مب :ضعلا ل نكن: نو اه راطقاي رص ردم مخور اولو ةماعب» يحي

 لئابقديعت نحو نون را نه لئايق قحلت نتج ةيطبلا يوفي ناو نيلضملا ١ ةع الاالا يما 00

 ةنس ةثاام يف دج وب املك لاقدناو ة ةنمامهلا مولا معمف را يما قافسلا عضوا داو نانوالأ ىتملع جرم

 فام هيلع لتاقأمل اق ن هل اذهل ال اعوديرم ةراييا راج رو 7 5 رسل 9

 «: ةعاسلا موقق ىدح ْ

 ةفئاطلاز ال لسودلا وديع هللا لصفتلا لوسر لاقرم# نع مب رلا نب ناهلس نع ةدبربن !نع ةداتقنع# مام

 * مسيعص ةةعاسلا موقت تح قملا لك نص الخ ىتملنسأ

6 

 لا امساو ا ىلدح هالقوا نر ه1 يان تى حان دم رين أبا 1 نسر ردان ف احساا< زازقلاانم هاالا ماندحإل ا

 ا ا ا ر نجنضرالا كلقوز ى ردا رع :لسوملا و هيطدتلا لسد هللا وسر مه 7 هءدج لابو

 ضاوي كاب ينآو اننا ف يك لبيس ىتما ناو ضيبالاورحالا ني زبكلا قالوا راتموأ

 موضع 0 هتلاسأو اه اطعاف ريغ _: رم اودع مهماع طلسال ناهتلأ ا - اطعاف ةماع 5 كهءسملا ,ايكال ا

 ربظاالو 1 ةئاسلا ابكلها النا كتمال' كتيظعا ىنادر 1 ءاضق تيضقاذا ىادمتإب لاقواهنمنف قاس ْ

 0 ير عل كم 58 نين م 02 5 0 ىلع :

 يروه ا -- ا 01 فيلا مضواقاوذاندال ى تما نم لثابق ديكو

 3 نإ ذلا لازال)
3 

1 

 نوملسلا عب
- 

 رب

 0 مو

١ 



 (دحا 7 0 نتملاو كانا ١)

 حالا ىدب نيب ر

  32وم ١

 نأ
 ل

 وصلا

 © لزالزلاوديد

 رس تيرس ده ديبي اد ادم م

 105 ج) 6 خاللاو فلا باتك) 2: ١ ع؛:م) ' ١ . ٠١ عصيخللا غم كر دتسلا )
 يدعب نيثبال متسلو اليلقالا مكيف كالا عع قنا ىلا ىحوب وهو سلا ىلا تح فرملا«لففاف لاق من لاق

 هدعبوديدش ناتوم ةغاسلا يدينيبو اضعب مكضمب ىنشوادانفا ن زوئانمىتم يتحاولوفت ىنحنوتبلت لب اليلق الا:

 * هاجرخمملو نيخيشلا طرش ىلع حي ثيدخ اذه « لزالزلا تاونس

 نا ناحر ترج نب ناملسانث' ىض املا قاحسأ نب ليعمسا اندهازلا هللادبع نبدمح هللادبغ وا # انريخا

 هننالوسز عمسهبا هنعمل ىضر نابوث نع ءايساؤا كا دح ةنالق ىلا نع بوا نع روصنم نذابعاب ديعس

 دبع ىتحو نيك رغملاب اهم لئابق قحلن ىتخ قما ىلع ةعاسنلا موت لوقت لسوهلآوةيلع هلا ىلص

 *.ن انوالا امم لثابق

 يلا نع هيل ابا قالا رخش ألا مييهاربا نبق احسا اننىلامت هللاامسس رخةكم ىقامنصلا لعن دمحم قربخا 9

 ةسئيند الا دحاامص صخشام هللاوفدحا امل ضخشدال نتفلاو كابا لاق ة ةفدح نعدبم نبةرامت نرع قاحسا

 اوعمتج افاهومتأ راذاف ةردمنيبتوةلبةمهبشتهذه لهاجلا لوقت ىتحةلبقم ةببشم املا نمدلالّيسلا فدشاك

 « هاجرخيملو دانسالا مييص ثيدحاذهه# مكهوجواوطغو كرام ارت زهور ورلكا وكرم

 كيلا نيديعس نع ديعسنب ىبحن نع رمعم نع قازرلا دبعأما تايتنااق ىانكحلا هللادبعوا# ينربخا 2

 ّنظاو نا ةيسدحلا دهش نمم قب لفة اغلا ةنعفلا تناك مثدحا اردد دبش نمت قبس لفأ (١)ىلو الا ةئتفلا تراملاق

 « خابط سانلايِفو مفرت مل ةثلان ةنتف تناكول

 هللادبع نري ن ءمب رشوبأ ىن :دح بهون هللادبع انثرصت نبرحانئ ب وقع نب دم سابعلا وا# انثدح 0

 لدا 0 لاقديا لسوهلااو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نعدنع هللا ىطر قجلا نوم نغهما نع ىرفاعملا

 * هاجرخن1و دانسالا حيعص ثردح اده# رصم تم دقكلزإذ ىنرغلا دنا اف سانلا ري لاق وااهمف سانلا

 4« انربخا ١؟ ئراخبلا هاوز ةرحلا ىنعي ةيناثلا و نايثع لتقم ىتعي ىلوالا )١(

 نابؤمةغا امسلا ى دنيب واضعب مكعب ىف وادانفان وأ متم يحاول وق ىح نوثيلت لب اليلقالا ىدعب نيثال

 *محاحصلا كئاررف نيم يللا تبوهؤ ةاطرال اجرخ مل تاق ( مخ ) لزالزلا تاونس هدعبو د دش

 علب تح ىتما ىلع ةعاسلا موت نإ اعوف سم نابوث نع١|مساونا ىنثدح ةنالقؤإا نع بونا نع روصنم نب داع »

 ه:نانوالا ماس لئابتديلت نطنو نيكرشلاب اهم لئاب
 اممنصخشام هتلاوفدحا ال صخشالنتفلاو كانا لاق ةفذح نءدبع ن ةرانع نع قاحسا ىبا نع« رمعم

 اهومتااراذاف ة ردم نيبتو ةلبقم هبش” هذه لهاجلال و نع اةتن يغيب نمدلا ل يسلا فن ام هتف الادخا

 ٠ص # مكه وج 2 اوطغوك راتوا اوعطقو مكفويشاو رك أو مكويف اوعمتجاف

 ةئتفاا تناك مثدحا اربد هش نم قبس لف ىلوالا ةنتفلا تراب لاق بيدملا نبانع ديعسنب ىبحننع# رمعم »

 # خابط سانلا فو مفر ةئلانةنتف تناكول نظاودحا ةيسدملا دهش نم قب وبن لقا هم ةساثلا

 هللا ل صةنلا ل وسر نغق ملا نب ورم نعهببا نع ىرفاعملا هللادبعنب نيمع نع م شوا ىنثدح# بهونإا»

 «ميبصهرصمتمدق كلذاف ىبرغلادثلا مف سانلاريخلاقواامف سانلا لسا ةنتف نوكتسالاق هلا لسودل اوهيلع

 ليث رسا 2 00 مل

 ١ اى”... يتقن ردد طا كتبا 5

 ظل

 0207 تف وفورو د نا



 000 ( حالا وزقنلا باك (:4/) 7 . 1"( ضيخلتلام كوادتسللا)
 ىدملاب هلوسز لسزاىذلاوهىلامناؤ.كراب . هللا لنا نيح نِظا تب كىا:هللالوسراب تاقفةشئاعتلاةفىزعلاو

 ّللاةاشنام كلذ نم ٍنوكيس هنا لاقفامات ن وكي كللذ نا 0 هركولو هلك ن دلا لعد ربظيل قلا نيدو

 « مم ابن يد ىلا نوعج ريف هيف ريخال نم ىتبف ريخ نملدرخ نم ةبخلاقثمهبلق فذاك نمىفو تف ةبيطاحبر هللا ثعبس م
 « ءاجرخم موس طرتش ىلع حيحص ثردح اده

 سنون نع نايفس نع صفخ نب نيسملا اننا قابفصالا ميه اربا نإ دمحانت رافصلا هللادبعوبا 4 انربخا
 اوعبصا مهقويغا ومبتغاو مءاشعأ وشم ن يح ليها نأ تددولاق تماصلانب هللادبع نعل الهنب ديم نعديبعنبا

 ىلا تشعزا ىغانبااب كشوب لوقت رذابا تعمسىنكلو ىلب لاق ىنغىلع تسلا نالفابااب لبق مهشرف ىلع ىنوم

 بيرق ىلاتشعنا كلشوبو لاج رلا.ةرشملا نا مويلا طبني كل احلا ةفخي طبغي لجرلا :ىرن ترا. تي رق
 هينديو ناطاسلا فرعي ىذلامويلا طيش كبي همركحبالو هيندبالو ناطلسلا هفرعيالىذلا لجرلاى ريدا
 لعوتيلاب لودبف هسأر لج ىلا عقريف قوسلايف ةزانمل ابرعزا بيرقىلا تشعنا ىلا ناي كشودو همركيو
 اذه هن ميظع ميظع مرظع لجا لاق ميظع سما ىذا نيب كلذزا تاق تاك ام علاق + مهامىردب تلقلاقاهدا وعا

 0 هاجرخممو نيخيشلا طرش ىلع ميرحص ثردح

 دمشو وش قشمدلا طاصن ناوفض نب ناربمنب ليممسا ندم انن "اه نب باص نب رفمج دمحونا 6 اننيح )ف

 تسل وقت بيبحنب ةرمض ثعمسلاق رذنما نب ةاطرا ان يبلملا ليعمسان رشبم ان . (الاق) ىصجلا فصلا نا

 هيلع هللا لص ىبنلا دنع سولج نحناني لسودلاو اوهيلعملا لص بلا فاهم نما ذلو لوق قوكسلا ليف نةئلس

 كنعل ضف هيفزاك لهفلاق ةنخسمءاهطب تيبالاّف ءامسلا نم مامطب تبنا لههللا يب لاف لجر ء اجرسوالاو

 مجيمأم ٍ

 ىلعهرهظيل هللا لزناَنيَح نظا تننكقاهّللالوسر اي ةشئاعتلاةفىزملاو تاللادبعتىتحراهلاو ليلا به ذب ال

 «بلقيفناك نمفوتيف ةبيطاحير هللا ثمن هللاءاشام كلذ نم نوكيس هلا لاَمفامان وكيس كلذ نا هلكن دلا

 *(م) مهئاب | نيدىلا نومج ريفهبف ريخال نم ىقبيف ريخ نم لدرخ نمةبح لاقثم

 قوماوحبصااومبتغاواوشمتن يح لها نا تدذو لاق تمارملان هتلادبع نع لالهنبدر#نعدببعزب « سنو )ف
 فرقىلا تشعنا يخانبااي كشويلوةيرذاباتعمس ىنكحاولب ؛ لاق ىف ىلع تسلا زالفابا |ب لبق مهشرفل

 ىذلا ل جلا رنا بيزقيلا تشعنا كشوولاجرلاةرشملاو ام ويلا طبمياكلاحلا ةفخطبم ؛ لجرلا ىريذا
 كش و وهمركي و هيب ذب و ناطلسلا هفرتي يذلا ميلا طبخي اك طبخي يك ديالو ناطانلاةفرمبال

 لاق مجه أم يرادب ثق 0 داوعاىلعىتتيلا لوقت هسأرلجرلا مفريفقوسلاىف ةزانجلاب ر 2 نا تقعد

 ( م خ) ميظع ميظع ميظع لجالاق ميظع أ ىدب ني كل ذ نا تاق ناك املع

 ا تعيس ببب>ن ةرمص تعجس ردنملاز ةأطرا ان , ليعمسانب #« رشبم 9»

 ةنخسمماعطب تينا لاق ءايسلا نم مامطي تينا لههللا ىناب لاّتف لج رءاخ لس وهل وةيلعتللا لص ىنلا دنع سولج

 متسلواليلقالا مكيف ثبال ريغ ىننا يلا ىح وو هو |سلا ىلا مفر لاق هب لمفا لاقمن لاقكل ءىلضف هيف ناك لفات

 06 ريخ نم هبلقيف ناك نعم فوتيف ةيرط م ر هللا كعب 9

 دنا منح هما ع ع ييسسصما 70-0 و -

 فمش و معني ١ اس يال لست مما ليم سم ساس ١ امسم منع



 0 2ك وشفو ةسالا

 2 نقال انا يخوت د

 5 ةعاسلاى د نيب )

 (4 ج١“ . .(محاللاوزتفلا باتكك 7 ع © صيخلتلا مم ك و دتسلا)
 [ لات قراطةلًافالأ اانا قراظ لاقهلأس لك نبا انطمب لاقي رخن تح رظننن هناك يف انباع و هلهنا وف
 1 للا لوسر تمسنن هللا دبعل اقف لس وهل اوهيلع هللا لص هلوسر غلبو هلا قدص هيلع ت د درف لجرلا كاع

 : ةراحتلا ل عابجوز ةارثانيس ع ةراحتلاوشفو ةصاخلا ميلس ةعاسلا ىدلن نالذا لوق ربا هل اوه دلع هللا لص

 : «ائيش را م لوقيف عجريف ضرالا فارطا ىلا هلاعلجرلا جرخم حو

 | نع نيطخ نع ةبعش أبلا قؤزرص ورم انن ىضاقلا قاحسا نب ليغمسا اننا دغلا ذاشحن ىلع 6 اذ :ديحا»

 | اذاف دجسملا اموب هلا دبع عم تلخ د لاقىجربلا تلصلان ةجراش نع صاع ::نملجر كلان ىلعالا دبع

 اهنالاتف كل ذ نع هتل ف ةةيسرأل لأ نر هيغل ننال د لاق هيما لورق جالا

 | ىتح ذاجوز و ةأرلا رجتت يتحو ةفرعمابلجرلا ىلعلجرلا لسن ىتح > واق رط »دجانسملا ذخع تح ةعا ساا موشال

 | تازكتلا هذه دنسا دقو دانسالا يمص ثيذلح !ذه» ةمايلا مويىلا واغتالف نضخرت مءا سنلاو ليما ولعت

 ا « ءاجرنم مولا بليت مرفواب ة م .ةلاوؤس تم هما ابص م هتياوريف ناهاس نيريشب
| 

 | نع رممأبل قاؤولادبع ابنا معيهارنا نب قاخنسا اتي كاست ا اهسرح ةككن امنصلا لع نت دمحم « قربخا »

 ً |نتفلا فس اتلاريخ لس وهل اوهباع هللا لصهنلا ل وسر لاق لاقاههنع هللا ىضر سادغننا نع هبا نع سوا طنب هللا دع

 ْ هللا قح ىدؤي(هتدابيف لزتعم لجروا هبوفيخحو مهغيخحّللاءادعا فلخ 4س رف نسر لاقوا هس رفزأ غلا ةعارجر

 هع م اجرخ و نخشلا ط رش ىلع حيي ثيدحا ده# هيلع ىدلا ىلاعت

 نع ءالعلان .دوسالا نعرفعج نب ديلا دبعانت ماع ولان ةيالقونا انث دادغبب ىرطنقلاد ما ن.دمح# ىنربخا

 أمت اللادبتى حرارتلاو ليللا بمس الاقل وهل او هيلع للا ليص هللا لو سرنا اهنغ هللا ىضر ةشئاعنع ةملسىلا
 ,ىزفلاو | ةشاثو هال ١

 | لجإلا كيلعرلس لاف قراط هلأسف لاق هلأ انا تافالأس مكيا ضعبل انضعب لاقف ججرخم ىتح هرظتنن هناكم
 ش هعاسلا ىدد نيب نأ لومرلسوهلاو و هيلغ هللا لص ةلالولز تءمس لاف ه يامر ملبو هللا قدص هيلع 5-07

 ١ ضد فارطايىلا هلام لخولا جرخ ىتحو ةزاجتتلا ىلع اه>وز ّ: زم نيعت ىي 0-_ ةراحتلاوشفو ةداخلا مياس مع

 هائيش مرام لوقف مجريف

 أ ارم اصلا نب ةبولح نع ينسادلا مكمان ىل الا دبع نع نيصح نع ةبعشانا قوزض و «ورمع»

 [هلوسرو هللاقدصهلوسزو هللا ق دصلاقف هيلع اسف لجر رف عوكد :موقلااذا ودحتسملا اموهللادبع عم تاخدلاق

 | دوف ةرمملاب لجولا لعلاجولا مسن ىتحو اقرط دجاسملا ذخنت ىتح ةعاسلاوهتث الاهما لاعف كلذ 0 هتلأسف
 [ةقريشلو فوقوم (ت ان) حيه فم ايقلا مو لاولغنالف صخرتم ءاسنلاو ليخلاولغتى ”-وامجوزو 5 0

 - ا هب

 7 0 دلا 79 ىذؤيهتداب ل يبرم 00 هلناءادعا 0 هس رف ندر
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 ك0 ب ييسييتسسل دب سو مم سما

 (4ج) ' . (محاللاونتفلا باتك) ٠ 61400 0١ 6 صيخلتلا عم كو دتسللا)
 ىلع حبمص ثيدح اذه»مدآ ١ ناك نوكم كمئاو ىئابؤب اهل وقتف كيلع لخد فراف هيف جلتق كراد نمت |

 « ءاجرخم لو نيخيشلا طرشأ
 ىربرملا سابا نب ديعسأبلا نوراه ندب ز أبنا دومسم نيديعس انن ىوبحلا دجا ندم سابملاوبا م انربخا ف |
 سو هلآآو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هبا نع ىدبملا راص نب نحرلا دبع نع ريخشلا نب ءالعلا ىلا نع

 برعلا اسم ثابت لات نيح تفرمف لاقنالف ىبنم قبنم لايق برعلانمزئابقت فشخمب ىحةعاملا مون الأ
 * هاج رت ملو دانسالا مي ثيدح اذه» اهارقىلا بسن مجملان الإ

 ىميقفلاو رمتنب نسملااانبر ين هللا ديعانت ىرساعلا نافع نب ىلع نب نسما ان بوسي نيد نسابعلا ونا انندح ف |

 خسمو فسخ ىتما ىف سول او هيلع هللا لص هللا وسر لاق. لاقت اهعنع هللا ىضر رم هللا دبع نع رييزلا نا نع ْ

 ::هأجح رخو مو لسم اطرتو حرص هناف ربع ن ةفادبع نم مس ريبزلاوباناكن اه فذقو |

 شمالا نع نايفس رع صفح نب نيسحلا ان . ةمورانب ميهاربانب دنمحاثن رافصلا هللادبعوا © انربخا ف

 نيبلزدق ىك ار ينأك لاق هنع هللا ىضر ةفدح نع هسأن نع بهو: نب ديعس نب نمر لا دبع نع رجناو#

 طرشش ىلع حب ثيدسح !ذسههانل لاى لاف ميلي ىلع هلل ءافإام نيبو لمارالاو ىئاتيلا نيب كاح عكربظا |
 © هأخ رخ و نيخشلا|

 ىنارايس ا هع زخ نب. ىرسلا انيزجافلا للا دبعنب د نمح رلا دبع ول 4 انربخا

 ةالصلات ما دق لاف ذا ءاؤاسولج هنع هللا ئضر دوعسم نب هللادبع دنعا انك لاق باهتن قيام مكسملا

 ا رق لاق لمفامن:لثمانلمفو ئشنمو مكرو ابكق دجيسلا مده طوكر نسا :ل1ىأرف دحسلا انلغدف هعماستلاو مَع

 عجر انيلسايعلسو هل اوهيلع هللا لص هلوسر مم مو هللا قدص لاق نحرلا دبعاب اي ركيلع مالسلالاَدف: عرسم جر

 0/4 ا 1008 هم 22

 ! ند ترمس نسب نمو 4 تدخلا ل« د اسلطل) ه2
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 : هلام /اط روف زي فكه هلل لل ا

 همدان اكن وكت ماو ىتابّوباه لوقتفكيلع لغد ناف هيف سات كراد نم تس ئصقا راقت

 هل او هيلع هللا ٍلصدّتلا ل وسر لاق هبا نع ىدبملارا ن .نمحرلا دبع نعريخشلان ءالعلا ىلا نع ىربرإلا

 برعلا| ما لئابق لاةنيح تفرعفلاقنالفىبنم تب نملاقيفبرعلا نم لئادفت فخم ىتح ةعاسلا ل وهال سو

 « مي هاهلا رقدملا بسنت ميلا نال 0

 (م)فذقو تسمو فسخ ىتما يف اعوقرص رم نب هللا دبع نع رييزلا ىلا نع ىعيقفلا ورم نب © نسحلا ف ا

 # هلل |كبع نم عمس ريبزلا واناكنا |

 كربظا نيب كرتدق بكارن ىنأك لاق ناملانب ةفذح نه! نعب هون دعس نمزلادبع نع« شمالا ظأ
 *« (م خ)لنلا املا لام مهثابا ىلع هللا ءاقثام نيبو لصاراالا و ىتاتيلا نيب لاح

 كاففسُد ءاخ اسزاخ خيم نادنع انك لاق باهشن قزاطن ءمكسألا ىلا رايس نع نايلسن. *« ريثن ظ|

 هلعفك انامفو ىشمو مكروربكف د دجسملا مدعم ىف اوكر سانلا ىأرفدجسملا انلخدق هعمانقو مايق ةراضلا تم ةدقأ

 يفانساجوهلها حوف مد جر انيلص تا لب وهللا قدص لاف نمحرلا دبعابااي كليلع مالسلا لاقت عرسملجرر |



 لعمال لا 5 2

 » ديمي بحت هج حوا
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 ( ثالث مهيف روظنإلام

 « ةعاسلا بارتقا دنع قعاوصلا 7 (

 رش
: 
 هللا دبعنب نحرلادبع اننا نوراهنب ديزانن مركمذ هبال انن دادعم هيففلا ران ندعإ 01 ايريخلا ١

 ثيدح اذه« نتفلاو لزالزلاو لثقلا اين دلايفاهباذع هللا لمج ة رخ الاى ايهلع باذعال ةمو>ىض ةما ما[

 ات عا و م مويس ميسم ال سو

 (4خ) ' «(محاللاو نئفلا باتكو 26:44 أ( صيخلتلاوم م كر دتسلا )

 داملا ف ىعااناو تدهاجدق نم وم نم رفاكلا فرس زاتفشو ناسلونانيعال فيس وأي تح لت اقاال لاةكريغ

 ةهأح رخإو ونيخيبشلا ظ رش ىلع حم دنااعا اذه# ىنمريخالجرناكنا يسفنب مجناال و

 بولانب ىيحيىربخا بهو نا نا محلادبعن هللا دبعنب دمت ًانانمرت وتعب نب دم سابعلاو ا 4 اندح 9

 ةمالالا الل اق اق لس وهل اوهيلع هللا لص لوسر ناهنع هللا ىضرهيلا نع سن ان ذ امن, لهس نعد افنب نابز نع

 نوراةسلاامواولاة نوراّمسلامهيفربظيو ثيحلادلو مبيف كو ملا مهنم ضي مام ثالث بيف رظن امة عل رش لع

 ىلع حيحص ثيدح اذه «نع التلا اوقالت اذا مهني مهتيحت نوكك نامزلا رخآا ىف نونوكيرشبلاق هللا لوسراب

 * هاجرخم مل و نيخيشلا طرش

 لسو هلاو هلعدللا ص هللا ل وسرلاقلاق هنغ هللا طر يسومىنا نع هما نع ةدرى ا نديعس نع قدوشملا

 * هأح رخم 1و ةانسالا حبحص

 نسي دهان داسع نسمعان ىسوم ات (الاق)هولابن دمسأ نب "دو لدملا داش نىلع #« انثدح

 هيلع هللا ل صهللا ل وسر لاقلاق هنع هيلا ىضر ىر دما ديعس ىلا نع ةرْضن ىلا نع ىلوعلا ةرامج ان ىاسقرقلا

 نالفقعص نولوميف ةحرادلا قعص نم نولوتميف موقلامبصيف ةعاسلا نارتقا دنع قعاوصلارثكحن لس هلا

 * هاجر موماسم در مص ثيدخاذه# نالفو

 ىبرنع روصنمنعزايفسانت صفح نب نيسحلاانت ةمورا نب ميه اربا ندمان رافصلا هللا دبعوبا 4 انربخأ ل

 ىصقا رظنث ناكل سما لاق تر ولصملا لتتقا ١ ذاان صان أم هللادبعابا ان ليقلاةهنع هللا ىطر ةف ذح. نع شار حنا

« 
 نيس

 انو تداهاجدف نمؤلا نسرفاكتلا ف رسب ناتاشو ناادنلو ناني دف فيد قت نس ةناقااللانتف زامالا
 * ( م خا) ىنم ريخالجر ناك نا ى سفن مجناالو داهملا فرعا

 7 هل اوهيلع هلا لص هلال وسر نا هينانع سنان ذاعمن لهسنع دئافزب نابز نع ب وا نب « ىبحن ف

 مهيف رهظي و ثيملا مهف رثكيو لسلا مهنم ضبق ملام ثالث مهيف رهظي ملام ةمب رش ىلع ةمالا لاز ال لاق

 (مخ) نعالتلا اوقالثاذا مهني مهتيحت ن كم ا دامو وو لكي ةنلاقنوز اقسلا امو اولاق نوراّسلا

 «هلاج رخم مل نابزو ركنم (تاق)

 ةرخ . آلا قاهيلعبا دعال ةموخ ص ةما يما اعوف رص ىم ومىلا نعهسأ نع ةدربىلا نديعس نع ©« ىدومسلا

 » ميرعص « نيفلا ولزال لاو للا اس دلا يفاهباذع هللا لمج

 نولوميفموثلا مبصيفةعاسلا تارتقادنع ءاوصلارثكت اع وفرص ديمس يبا نع ةرضن يبا نع «ىلوعلاةرامم إف

 * هل اوج رخمإل ةق : ةرامع (تاق) (م) تن الفون الف قمم نؤلوُميف ةحرابلا قعصنم
 نا كلما لاق نولضللا لذتفا ا ذأ ان سان 8 هللا ددغأنا اب .ليقلاق ة ةمنإ ذح نع ىعبرأ نع روضنم نع 7 نايمس 0

 رظنأ 6010 ْ

 ))إطط 989

 كذا | ]| 1 110 0 1 >7[ [ز>+>|><|<|><>+<>+<+>|<><[>+[ز[>+>[<+<«<«(«(١40001



 "3 جل 6 مخالماو نتفلا باتك ) ف ' (صيخلتا مم كل ودتسملا)

 انلا ثحار اوليقف نم انلا اهيا رانلا تلاقاو دغاف نس انلا اهيا رانلا تدغ ل ا: حوروو دغت زامل اب ريسو |

 3 ند نكد ف ىف لسو هل او هيلع هللا لص ىنلانغ نيف (ىزؤيرطتو ) هتلك هتك يدا نماو>و رف سانلا اه

 3 هركذ مده دقوىرافغلا ر ذؤاو ةربر هوبا و ىر اصن الا ىدغنب مصأع زاجملا ض را نم رانلا جورخ

 نب ليعمسا اني طافسإلا لضففلا نب سابعلا ايا قاحابان ركب وا خيشبا 2080 م ثيدحاما 9

 نب دم نب ركب يا نب هللا دبغ نع مم نب ل يعمسا نإ ميهار .! نءافدلا لي قلوب ١ ركل نب ةنابعات :. دح سوا ىنأ

 هيلعهللا لضهللا لسان اس لاق نا هنا نغ ىراصنالا مصاعنإ حا .دبلا وبا ىت : دح لاق هبا نع مزح نلورح

 سبح نمل اف تجنبا نم اقف نيلس ىنب نم لجيل ر ف ىردم الانلق ليس سبح نب ,1لاَف م مدفع زايدج ليدل او

 هاو ليل بج نعانتلا س هللا لوسرإيتاتف ملسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا تردحت اذ لمن توعدف 7

 نءالاقف لسوهلاو اوهيلعللا لضةنلا ا هلأ هلهاهننا معزف هنل ًاضلجر ١ اذهيب سم هناوملع هن هنانل نكي :

 ادها# ى رصِس لبالا قاذعا "ىضن ران هنم جرخ تاكشوهناف كلهارخا لاذ ليس س حلاق كلها

 * هاج رخ لو دانسالا حمص ثيدح

 جاجحلا ندم ني دمجا اننئداذغبلا دم ن دي رفعج وا 2000 ©« ثر.دح اماو وه

 هللا ىضر ةربهابا نأ هزيخا بيسان دعس باهشنا نع ليمع نع هدج نع هسا نع ىلا ىنث دج نب دشر نبا

 أمم "ضن نامل قرارا ج رخ ىتح ةعاسلا موت اللاق لسو هل اويع هللا للص هللا هل ويناو نا مودا نع

 # ىارصبب لبالا قانعا

 قعر اا ىارنلا همن : دايعنب ميهاربا نب قاحسا اخ كب «ىئامتصلا ديجلادبغ بلكت دمحم ىنربخا »

 نمىمالا اذهب قحا تناوىروشلا لها نم كلافلئاق الا صاقو ىلان. دعسل ليقلاق نيرريس نبا نع بوا

 تلاق اودغافزانلا تدغ لات حورتو ودفتر اهنابريستو ىليللابن مك ةئيطعب ريس ريس ليس سبح نمران سرت لاق

 لوب عفار (تلق)هتلكا هتكر دا نم !وحورف سانلامارانلا تحار اوليتف س انلا امارانلا

 ىثدحهينا ثر ءركل ىلإ نب هللا دبع نع ليغمسان ميهاربا نع ءركلنإ ةاع اننق داىنانن < ليممسا ف

 لاق مدقام نان دح ملس و ل19 هيلع هلا لض هلا لوضر انلأبب ها نع ىراضنالا مضاع نب حادبلا وا

 تاعف تي اف ليس سخ نماقت ثج ننإا نم :تلمف ميل ىب نرد لجو ىب رش ىر دال انلق ليد سبح نإ
 لاقفكلهانبالاقفرلسوهل ١ او هيلع هللا لص ىنلا هلأسف ليس سبح هلهاذا عزب لجرلا اذهناهللا لوسراب

 رس( هعبجب لباالا قانعا *يضتار ان هنم جرخت نا كشو هناف كلها رخا لاق ليس سبح

 هب هيف لككم ليممسأو فيعض ميهارباو

 هيلعدللا لص هللا ل وسرزا هريخا ةربريح ايانا بيسلان ا نع ىرهُزلا نع ليقع نع دعسنب نيدشر نع د

 *ىرصب لالا قانعا 8 ءوضي زاجحلا ضرابران جر ىتحةع اسلاءوشاللاق ماسوهل و

 اذه قحا تناو ىروشلا لها نم كاف لئاغنالا ضاقوىبا نب دعس ليق لاق دمج نع بونا نع ©« رمعم



 ( نمؤممهف سيلدجاسملا ف نوعمتجمنامز سانلا لعاب )

 دست تح قوية ح تس يو

 0 ج)ا .(مماللو لا 20 4ك ٠ ضيخلتلا عم كو دتنلا )
 : هنعدللا ىضر كلام نبش ا نع تيبص نزيزملا ديعاتت ميحس واكرابم انثىمهر دلانيسألا ن لعان“ مامالا

 [ىعال ةعاسلاموش الواح الا ساتااداد زال وةدشالا نام زلاذاد 7 نا لاقهنا لس وذل .اوهيلعةللا لص نان“ نع

 ا |ممعللا ضر نيخيشلاهع كودتسالا يفهءاجنعال انجن ثيدحلا اةشالط و ميلا وتم نركينكم نلاالازاوغ

 ِْ نييلدلا ةعانم مريغو هاو هلك ئزوتلالايقشس تدم: ملل اذهيفهركذ ثيدحلا ادهنم كواناذ

 (لاقدا سوال اوهنيلع هللا لص ىبلا نعهنع هللا ىطر دوعسم نبهللادبعنع شيبح ن.رز نعةلدهمنب مضاغنع

 نضرالا ًالميف ىنامسا هيبامساو ىشاهسا لع اب يب لها رم لجر كلمت تحن ىلاإللاو مايالا سه ذنال

 * الظوا روخ تقم: الدعو اطسق

 | ةمثيخ نعش الا نعنايقس انن صفح ننيسحلا انثةمورا نب ميهارنا نيدمحانثراغصلاهّللا دبعو ا انربخا )

 ف ءايزنعملو نيخبشلا رش لع ذانسالا ميز

 | شمع الا تءعمسلاق ةدما زىندح . ةفاسا وبان ماعلا ىلع نب نس اان بوم ندم سابعلا ونا# انثدح إف

 ٍ هللا ىلص ينلا مص انك لاقةنعهللا ىضر ربذىفا نعد»دامج ن سرح نعشر البا ئيادن ع ةرصنو ر< نعش دح

 | مه ريخاف ا هللا للص ىلا مهنع لأسفةنب دلل اولخ دق سانلا لجسنانمجرامف رفسف لس سوهل آو هيلع

 | امل'ئىضتف قارولا لبج نرمران جر خم تم ىرعش تي تناكام نسا اهوعدم نا: كلش ونلاّقف ةنتذملاىلا اولحمت

 « هاجر خم ملو دانسالا يح ثيدحا ذه راهنلاءوضك اجور -ىرصبلاب تخبلا قانعا
 اش قوملانسملان كعيس نب دمام ىضاملا لماك ن دما( نابؤيسل )ىدلاىملسلا مها ثني دح 6# هدهاشو 0

 رثب نب عقار نع مهنع هللا ىضرنيسأ ا نب لعنب دمر فمحب ىلا نعرفعج نب ديجلا دبعاببا سرافنب رتب نامع
 | ليللاب نكت ةئيطب ريس ريس ليس سبح نمراب جرت لاق لسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل ورنا هينا نعىملسلا

5 

 ربسلو رامت»
6 

 | بهذنال لاق هنا لسو هل اوهسيلع هلل لص بلا ن :,ء هللادع ٠ نعرز نع مص أعن ء مريغون ايفسو « ةبعش ف

 الدعو اطسقضرالا اللميق ىنا مسا هينا مساو ئمسا ةهسأ او تس لها نم ل انعرتكل# ىتحرلاءللا وماي الا

 * حبحص * الرع الذ تقلا

 سل دج اسما يف نوعمتجي نامز سانلا ىلعف اي لاق ورمتن. هللادبع نع ةمثيخ نع شمالا نع #« نايفس ف

 * (ع خ) نمؤم مهف

 هللال وسر عمانك لا لاقرذىا نعدامحن بييح نع ثراملا ن هللادبع نع ةرصنبو رمت نعش.<بالا اننا ةدماز د

 مما ريخاف ملسوهل او هيلع هللا لص ىلا مهنعلأسف ةندلا اولخدف سان لجست انمجر ايف سوما اوهنيلع هللا لص

 اهل يضيق قارولا لبجن نما جر ىنم ىرغش ثيل تناكامنسحااه وعدم نا كشو لاقف ةئيدللا ىلا اولجست

 * مص «رابنلا ءوضك اجو رس ىرصبب تخبلا قانعا

 لسودل او هيلع هلا لص هللا لوسرنا هبا نعىملسلا مشلنب فار نعرفابلا رفمجىا نع رفمجنب م ديما دبع )ف

 لاق



 اتا انو ل

 (؛4ج) . 6 محاللاو نتنلا باتكا كد '6 صيخلتلا عم كر دتسللا )
 نا نيل مث هفيس دح ىلعهيق ديلفارجح ذخأِلَف لاق ضراالو منغالو لبا هل نكحي منا تأرا هللالوسر 1

 دحا ىلا ىب قلطني تح تهركا نا تدأرا هللا لوسر ان لجر لاستف انالث تتلل له مهلا لاق مث ةاجنلا عاطتسا
 با !نمنوكيف كععاو همنا ءوب.لاق ىنلتميف فيس ىبرضيوأ ميس لجر ىنيمريف نيتئفلادحا ىلاوا نيمنصلا ٠

 « ان الث املاق رانلا

 ىنا ني دؤاد نع ميشهان ن وعن و رم اندوادوا انهيعفلا ناس ني دمج (مانربخاف) كلام دعس 4 كي ضانلأ 2

 نوكتيمابلا مسوفلاو اوهيلع هللا لص هللا لوتس الاقلام هيعاتلا ىضزاشالأم نب دعس نع ىدهلانامعىلان عدنه

 بكارلا رم ريخ ىعاسلاو ىعاسلا نمريخ اهف ىشاملا و ىشاملا نمريخاجف مالا وما املا نمريخن اهف دعاقلاةنفأ

 هاجر خلو ريبكباب اذهراصدقت «داج رخو لسماط رش ىلع حيحص ثيدحلا اذه 1(04)عض وما نمريخ بكارلاوأ

 هلملا ذه ةعادحا ذواذوا هجرخا اعاونأ

 نبسو نمل اطىلا نب ليمع نب دم نب قا دعب لدعت هللا دبع نب ىسيع نددز نى سيع « امدح » ْ

 نسحلا نع اص نبنابا نعيدنللا دلاخ نب دمج ابنا'هنغ هللا نظر ىبف اشلا سي زدا نب دم اًمث ىف دصلا' لعالادبعأ

 نيدلاالو ةدش الارمالا دادرتال لسوملا اوهيلع هللا لص هللا ل وسر. لاقلاق هدنع هللا ىضر كلام“ سنا نعأ

 نبت م اصلاق# متح نب ىسيع الا يدبم الو نسانلا را رش ىعالا: ةعاسلا موش الواحشالا سانلاالو اراثداالاا

 نرع هدنعد دجوف ثيدحلا اذه تباطف مهل ثدحم ىلع تاخدف أعنبص نم نيمو ةريسمدنلا ىلا تدع دام

 اذهضعب يور دقو هلثملسو هل اوهيلع هللا لص ينلا:نع نسحلا نع شايع ىانب ابا نع ىدنجلادلاخ ندم

 *«لس وهل" اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نعدنعهللا ىضر كلام ن سنانع بيهصن زيزملادبع نعنتلل|

 قاحسا نيدمحانث هللا هجر ىميمتلا لعن نسحلا (هانثدخ)كلام نب سنا نع زيزملادبع ثردحاما # لاق |

 مج ريسلا ةعرس ىلع هلمح وب هبكربا ذل ريعبلا ضو لاقي ()“

 مبسل ل جر ىنيمريف نيتشنلادحا ىلاوا نيفصلادح ىلا ىف قلطني ىح تهركا نا تيأأرا هللا لو سرا لجرلاقفانالث 12 هس بة سوح 4-7

 « مسيح #(تاق) انالمث اهلاقرانلا باع! نمن وكيف كعاو همتأب ءوبسلاقىناتقيف فيلسوف رضوا |

 *(م)ث دحلاما الان مريخامفدعاتلا ةننقن وكتساجسااعوف دعس نعى دينلانامعىنا نع دنهىلا نب ل دواذ »© ْ

 ثدح سنا نع نسبا نع ء اص نينا رع ىدنملادلاخ نب دمتانا ىىفاشلا نعىلعالا دبعزب سنو» « نع |

 ىراخع قولا ذاذرت نب نمحرلا دبع هن ىتثدحو ىبف ألا دارقا ىفدمي فا ولا لاق«ميسسنب ىسيعالا يدبمالا ْ

 دمت ان نكسلان يكل ذاصمن تماصانن' ىدنملا لضفللا اني رصع ىنبدشرلا دما نب نمحرلادبع انيهلصا نم 2

 لامع ذاعمنب ةضاق ثردحلايفلاقو ة ةرزج السل كوع (تاق) هر دف ىدنلا دلاخنناأ ا

 دلاخنب ديم نع هدنع هن:”دجوفثر دحلا اذه تبلطق: مه ثدح لع تاخد ذ ءاعنص نم نيمون ةريسم دنجلا|

 زتزملادبع اننميحسو ا كرايملاقوهلثم لس وهل أو هيلع للا لص ىنلا نع ء نسا نع شايع ىنانب ن ابا نع ىدنللا| ْ

 *« ثردحلا ةدشالا نامزلادادزت نأ أعوق سعسنا نعأ

 | تغلن له بألا لاقوةاجنلا عاطتسساا جينبل مهفيس دح ىلع قديلقا رحخ ذخأيلق لاقكلذمل نكي. لنا هللالوسرإل

 22 هك ا 0 ا 4 0 2
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 تاس ا بع

1 
 غل

 كت قام يش ذهن ١ :ةيويتمسمم - سا ويوضوهو صسسا تي ومهم رس ص نس

 0 (2ج)ا 4 محاللاو نتفلا باتك) 204 ( ضيخلتلاةم كآردتسلا)

 ْ يا ا اا جسرا اهم

 ب وا نع امانا ا زرلادبعانريخا 0 رباني قاحسا انن ىلاعت هللا اهس رحم ىامنصلا لعن دم «ىربخا

 ٌقوعتزا الاؤهض اهف فما فال رشع مل وهل اوهنلعمتلا لضَشالوسرباحصا وةنتفلاترانلاقنب ريسنا نع

 «رس ان نراعو فيتحن لهسو بواا وا مهف ردب لهانمالجر نوعراو ةعضبوناتت ام لغعم فتوالجر
 | ةبو امم ىثدح اصب ّتلادبع اش ىارمشلا يو ان يتربنملا دن ىيحايركزوا © انبدح»

 هللا لص هللال وسر تعمس لاق هنع هللاىضر ةماما ىلا نع مدا هلا نع قشم دلا ثراحلا نءالعلا نع غاصنا ْ'

 اذه ههتلخ نمر ارشىلعالا ةعاسلا موغنالو ةضافاالا لاما الو ةدشالا سمالا داذزنال لوقت لس وهل اوهيلعأب

 * هاجرخم لو دانسالا حيبحص ثردح

 دحاولادبعان برحن ناهلس ان.ىناتسجسلا ثعشالان,ناملس دؤادوداان: هيقفلا نالس نب دما # انربخا.»

 هلا لور لاق لو هنع هللا ىضر ىرعشالا ىمومابا تعمسلا# ةشبكحىا نع لوحالا مصاع انث دايز
 انمؤمىسعو ارفاكىسممو انهؤم اق لجرلا حبصي ظلال عطتكاتف م 7 نيينا لسودلا أوهيلع هللا لص

 أن سمانانق اولاقاهملا ىعاسلا ع نم ريخاجف ىثثاسملا لاو ىثاملا نمريخامفمتاقلا م املا نمريخ ابفدعاقلا ارفاك حبصيو

 ىراضتالاة ركبوا هاور اذكهو«داج رخو دانسالا حي ثيدح اذه كوب سالحا | اىنوك لاقتمالوسرط

 ل " اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نع كلامن. دعسو

 برحنناملس ان ىاتسجسلادؤادونا ان هي .ةفلانالسن دما( هانريخاف )ئراصنالا ةركبىبا 6 ثيدحاما 1

 نع مادشلا نايل ميج ةملسن داجانن راكن لبسانب دؤاذ وناانث ناءلسنب دمج ا( ايريخاو )ديز نب دامحاني

 نفاز وكتسام :!الالسوهل "اوهللع هللا لص هللا لوسر لا لوم هنعمل ىضر .ةركلأبا ا :رككنان لم

 تازئاذاف اهلا ىعاسلا نمريخاهف ىشاملاو ىشاملا نمربخ اه مكقلاو مااقلا نمريخاجف دعاقلا ةنتف نوكتمن

 لجر 4 لاف, هضاب نسل ضرافل تناك مو هش قحلبلف منغ هل ناك نمو هلباب قحلبلف لباهل ناك ن .ف

 هللا لوسر اي

 : رشع لس و هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادتاو ةنتفلا ترانلاق ناريس نبانع بوبا نع « رمعم 9)

 لهو بواوا مهيفر دب لها نمنوم راوهعضب و ناتناميلعممفقوالجر نوعبر امهصاهفالا فذ ؟ايفالث

 ء فلا قلاطط ناوتالعول انوا بضع ءردنلا نمىغب نكي مولاةاذك ( تاق)» رسان ناتو فينح نا

 لمت ملسو هل و هيلع هللا ص هللا لوسو تعمس ةماماينا نع مسالا نع ثراملانباب ركزوبا © انندح»
 *« مير « هفاخ ناش ىلعالا ةعاشلا موقالو ةضاذاالا لاما الو .ةدشالا سالادا دّريال

 « ثيدحلا للا لإالا عطقكاانتف مكي نينا اوفس ىسو منيب.« نع )ف

 مسودل وافل لصهللالورلاةلوق ةركب با تممس ةركب نان لمنع ماحشلا نامت نع: نادا اجلا »

 اهيلا نعاذسلا نم ريخا هيف ىشأم او ىشاملا نميخ ايف 'املا ومال !نمريغلهخ عاتلاة بكن 1 منت ن روك ساهل

 ث :ًازا ليمف هطراب قحايلفضرا هل ناك: نهو همنغإ قحاب منغ هلناكن مودللاب قحايلف لبا هلناك نف تارااذاف

 هللا لوسراب 02
 0070<2”202آ0001 1 1 زذز ذ ذ ]1 1 1 1ر6"

151110 [| [ 



 (4ج) 2 « حاللاو نئفلا باتك ١١ ١ 62 ( ضيخلتلا عم كر دتسلا )
 عيببا رفاك حبصيو انمؤم ىسعوا رفاك سو انمؤم اهف لخرلا حبص» لظملا ليللا مطتحح نتفةعاسلاىدب نيب
 ْ « ليلقاين دلا نم ضرعب مهنيد ماوقا
 ىنانع ىربرللا سايا نب دنفط أنا هللادبع اين ناديع نا هجوملا وا ًاباورع ىرايسلاسايملاو ا « انربخا »

 هللا ل وس انيفذا مكك سناثكان سانلا اهنا اي الا هنع هللا ىضر باطما نبرمع لاق لاق سا رف ىنانعةرضن

 مفرو قلطنادق لسوهل اوهيلعللا لص ينل ناوالا مرابخا ن :ماتنيب ذاو ىحولا لزنذاولسوهلاو أو هيلع هللا لص

 هباننظا رش مكتمربظي نموهيلع هانببحا وا ريخ هناننظا ريخ مكتمربظي نموالا مكللوقااع مكفرمناغناو يحولا

 ىلامتّللاهيدنرب نارا ارتداد اناو نامز يلع قادقوالا مكبز نيو مكس افكر ارسل ءانتتبا وارق

 مكلمعب و 5 ءارق ّللادنع اماوديرافالا سانا دنع امز و دير هنؤورقاموقنا هضم للا ليش فو مدع

 اولدعيو مكتنسو مكند موملعل ميشا كلو مكلا اوما اوذخاب ومكراش ؛| او رضيل ىلامع ثمباام هللاوفاوالا

 بوفهنم )هصقال هديب رمعس فن ىذلاو يلا هعفاريلف كلذ ىلع هب لعق نمالا مكيف مكِفا وسي ومكنيي

 ضعب بداف ةيعر ىلع ناك نيملسملا نمالجر ناول ترأرا نينمْؤأا ريما اب لاف هنع هللا ىطر ضاعلا نب ورم

 مورضنال الا هسفن نم صش ملسودل اوهيلعللا لص 2000 ثن اردقو هطقاال امو اة هنسدستا كلاعب

 حيحص ثيدح اذه# موعيضتف ضايخلا مولزنن الو هونتفتف موربجي الو مو رفكختف مهمح مومنع الو مولذتف

 * هاج رخب معو لم ُْط رشلع

 نءورمح نيدمح ًانازيعاو ؛رضنلاانثرابجلادبع نبلضفلا نتورك يبوبحلا دجان دمج سابملاو 4 انريخا »

 برتقا دقرشنم برعلل لبو و لسودلاو او هيلع هللا لص هللال وسر لاق لاق هنع هللا مر ة ةربره يبا نعةملسىنا

 هنصقال»

 « ثل + دملا رظلا ليلا مل 10000 لا ىدد نيب لاق دنا ملوهلآ 4

 اننيف ذا وكف رمنانك انا سانلا اهيا رمت لاقلاق سارفيفا نع ةرضن ىبا نع ىرب رجلا انا « كرابلان ا

 ىدا عف رو قاطنادق ينلا ناوالا راب خا نماننذاو ل زن, ىحولا اذاو و لسوهلااو او هيلعّشالص هللا ل وسر

 هبانتظ اضا رش مكتمربظي نم و هياع هانببحاوأ ريخ هلاننظا ريخ 0 نموالا مكللوقا امب مكفرمناماو
 هللا هيدي رب نارقلا ارفع بسجا اناو نامزيلعينادقوالا مك ارنب و و ميكتيامف كرئارس هيلع هانضفيا وارش

 مكلممبو كت ءارق هللا دنعام را ا رايجابم نرد 5 هيؤ رشاموقنا هرخآاب 5 يلا ليخ دقلو هدنعامو

 اولدميو مكتنسو مكن د كوملبل مهتما ىنكلو 5-5 7 داماك اهلا اونرضيل ىلا ثمياام بلاويناو

 بئثوف هنم هصقال هدي رم سفنى ذلاويلا ةمفاريلف كلذ نم 'ىش هن .لمفنمال مككيف مكيفاوسقت و يكني

 كلنا هتيع ر ضعب ب هاف ةيعر ىلع ناك نيملسملا يرمالجر ناؤل تيرأرانينمؤملاريما اب لامه صاعلا نو رمت

 ممولذتف مو رضناإلالا هسفن نم صقن مسوول و هياعللا[صهللالوسز تب ,ًاردقو هصقا اليلامولاق هنم هصقم

 * ( م) مث وعيضتف ضايغلا مول زتالو مهونتفتق موربجتالو هو رفكتف مهتح مومنعالو

 « (م) متطتسازا اونوم برتقادقرشنم برعلإ لب, واعوذ م ةربسهيبا نع ةملسينا نعو رمنب  دمخ وف

 © ةنتنلا ىف هنع هللا ىطر رم ةبطخ

 ممم ميسم مس نييمسصلا ١ لحل

 .- 015 نيهيييمسلل مدييم ىف سنس



 ١ - انيب لجرلا هيف ريح نامزيف 00 4

 (4ج) ٠ «ماللاونتنلاباتك ٠ )52( 0١ ١) «صيخنتلا عم كردتسلا)

 ذي لاف تس اول هل سك دل ةلقو مولاتنا يف تا انمؤم سو |رفاك حبصن و ارفاك ىسعو 0

 لا جرم مودانسالا معيحص ثيدح اذه *«ةنتفلايف مس وهل اوهيلع هللا لص للالوسر انثدح اذكحه تقدص

 « ةغذح كردادقىرتخبلاواونيمااتلا ر ايكنم اذهروب واو

 | دنهىنان ذؤاد نع نايفس ابنث صفح نب نيسحلا اب ةموران ميهارانب دمحانب رافصلا تادبع وا 4 اءريخا ف

 | نامز سانلا لع ى ابلسوهلاو هنيلع هللا لص هللا لوسرلاق لوقت هنع هللا ضر ةريرهابا عمس خيش ىنربخا لاق
 [دانسالا حيحص ثيدح اذه هروجفلا ىلعزجملارتخيلف نامزلا كلذ كردا نفروجفلاو زجعلان ب لجرلا هيفريخ

 « ةريبجىانب ديعسوه دنهىلانب دواد نعئروثلانايفس مسملىذلاخيشلاناو *هاجرخ و

 ٠ دؤادنع ماوملانب دابع نا ناملسن .ديعسانب نوميمن. .نرسملا نب قاحسا ان ىفاشل !اركبوبا 4 اندح ,

 | ايس ملس 7 الص تسجل لاقلاق هنع هللا ىذر ينسوا ء ةريبج ىلا نب ديعس نع 0

 ْ اص نب ةب 0 ريخالمام يان عر ل 0 ل ع 4 « ىرخا»
 انين لسودل اوهيلع هللا ىلصدنلا لوسرلاةلاقاممع هللا ىضر رمت نبا نعةص نب ريثك نع ةب ىهازلا وا ىتثدح
 ْ مهندماوقا عيبا رفاك حصني وانموم ىسءوارف اك ىسعو انمؤمابف لج رلاحيبصي ظل ليلا مطل نتف ىدعب نم ّيمأ

 ْ « هاجر ملو دانس الا ميحص ثيدح اذه ليلقاي دلا نم ض رعب

 |( دحدقو) بوقس, نيدمحأبلا قاحسا نب ركبوا خيشلا (انئادح)نتملا اذهف رعي ىذلا ثيدحلا 4 هدهاشو ف

 ,نإدز. نع ةميل نباو ثزاحلا نيورىربخا تهون هللادبع انذ رصن نيرح ان”بوقع نيدمح سايعلا وا

 كلاقدنا لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر نعهنع هللا ىضر كل امني سنا نعدعس نبذ انس نع بيبحىلا

 ا نيل مجعود

 | لجرلاناومدنم ةمجح اف قا ريم ابيبقع لعدن ر ىرا م دوءسمن !لاقف ةنعنلا اورك دف ده دلال

 أ[ هتاولعتفهللق يابن اهلَتقبو مويلا ةنتفلا ىف لئاهت انموم سعوا رف اك حبصيو ارفاكى سمو انمؤم حبصيل

 « سيح ءةنتفلا يف لسو هلآ او هلع 3 ص ني انك كف نس

 قايسرسوهلا اوهيلع هللا لص هللالوسرلاقلوت ةريرهاباعمس خي :ىنربخا دنهيبانب دوادنع 6 ىزوتلا »
 دابع لاف« سيحوهروجفلا لعزجملا رتخيلفنامزلا كلذ كردا نفروجفلاو زجعلان يب لج رلا هيف ريخنامز سانلا ىلع

 « ادهم ة ةرب رهى | نعقريبج ىلا نب ديعس نءدواد نع ءماوعلان |

 نيشنيل اعوف سم رحنا نعةرمن. ريثك نع ةيرهازلاونا ىنثدح اص ن.ةبوامم ىنريخا اصنب 4 للادبع )ف
 مع ارفاكحبص و انم وم ىسعو ارفاك ىسعو انمْؤم اف لجرلا حبص» لظملا ىلإللا مطغك نتف نتف ىدعب نم ىتما
 «معيص *لياق ايدلا نم ضرعب مهن.دماوقا
 هيلع هللا لص هللا ل وسر نع سنا نع دعسنب نانس نع بوبيان ديزي نع رخاو ثراملا نب « ورم إو

 هلو :

1 
١ 



 ظظ0001011اا اا م
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 ايس يسم تل #0 ل ميسي 2

 ١) (4خ) 6 ماللاز فا باتك) 5 7 ع0,“ 2 ع نيفتا مكر نسا _
 * هاجر لو دانس الا مضحأ ا

 نب سيق نع نايفس انصح ننيسملا انثةمورا نب ميهاربا نلمح انت هللادبغ ن دم هللادبع وا# انربخا أ

 ةعموةبس نم جرخيل لجرلا نالاَمق ةنتفلا رك ذهن هنعهللا ذرة وعم ن هللاد.ع نءتابش ن قراط نمسا ٍْ

 مجريفتإذو تبذل كنا هنلان هلمسقيف انناللو اأرضهسفنل اللوهل كلعال لجرلاىف دايهنم ءوشةعمامو مجروح ٍ

 0 هاجرخم و نيخيشلا طرش لع حصص ثردح اذه « هيلع هللا طخسا دقو ىثل هتجاح نم لخامأ

 ناءاس ىنا نب ناملسان ينرعلا مكحلا نب مساقلا انث و ةريزلا ن دمحانث لدملا ذاشمح نب لع« ىنثدح و

 تالا واب ىثعب تنقل لسودل ١ اوهيلع هللا لص ينل | نءعةربسهىلا نع ةماسىلا نءريثك ىلا نإ ىرخانت

 ءاسنلا: تي اراذا لاق ناو تنا ىناب هّللاىأي كلذ قمواولاق فذقلاو خسلاو فسفلا مم عش ىتحاي . دلاوذه

 ةضفلاو ب هذلا كرشلا لها ةيئايف» نوماسلا ب رشوروزلا تاداهشد,شو تانيقلات رثكو جو رسلا نيكو دق

 #* هيحورتس و هدس انك لاقو اوانعتلاو اورؤدتساف ءاسنلاب ءاسنلاو لاجحرلا,لاجرلا ىنتساوأ

 بابشنب قراط نء مر ١ قازرلادبعأبلا ميهارانإ قاحساا:”ةكع ىاعتصلا ديجلادبع ندم ىبرثخا ف |
 ةناقم ةماع ةنتف نتف س# ةمالاه ذه ىف تلح لاقهنع هللا ىضر يلع نع ةرمض نب مدأع ن ئ زؤتلا راد

 ثيدح | ده #* . ماعئالاك | مف س اذلا ريص: ىلا ةمرطملاءامصلا ءايمعلا ةنتفلا اتم ةصاخ ة هنتقم  ةماع ةئتف مةصاخ

 * هاجرت لو دانس الا مص |

 قاحساؤنا اني ورح نب ةنو ام اش رضنلا نب دما نب دمحشانن هيولالنبدمجان , دمج ركب وا  ىتثدح »|
٠ 

 نادم اهو 5 سل او .ةفئذح ىلا تمفدلاق 9 روان 3 ردا نع و طوا *ء.عالا نعىرازفلا

 ن ولصلملا »

 ةئندةممو هب جرم م .] لجرلانا لاَعف ةنتفلا 8 دوعسم نا نر ء قراط نع سيق نع © قايمس ل:

 عج ريف تاذو ا !كيا هللاب هلمدقيف | عمل الوا رص ةيسفن ]الو هل كل ءالل لسجرلاى لإ ةنم "ىشهعمامو محمدو

 * (مخ) هيلع هللاط+سا دقو “ىثب هتجاح نم لخ ام

 ُْء : ناتو نا لاماس 3 مكملانب مس املأ اذ : قادمملا ةريغملا ْن دمح ان لدملا داش ّىط 4« ىت لوح

 لول لا ىشب ىذلاولاق لسوهل او هيلعالا لص ى دل نع ةر سه فان ء ةملس ىلا نع ريثكو ان ىلا

 ا سلا كرا اسنلا تر اذا لاقشا ى ا كلذ قمو اولق ف ذقلاو خسنلاو فلا مممق ه د ايندلا هده

 لالا ىةتساو ةضفلاو ىهدلا ك لا ث 7 1 ف لوملسملا برشو روزلا ةداهش درشو تانيفلا ريكو ا

 هوفعض ىاهلا اوه نامل (تاقزهتحو رتسو هدم ادكشلا# قاوديتناو اورفدتساف 0 اسنلاب ءاسنلاو لاجرلاب

 نو زوكنم رألاو ١

 ةماعةنتق نق سمة مالا هذهيف تامجلاق ل !ءنغةرمضن معأع نءقروتلارذنم نءماهس لحجر نع # رمعم»

 7 ما لاك اهيف سائلا ر يصل ىلا ةميظملا ءارصلا ءايمعلا ةنتملا ىلا 3 ” ةصاخ ةنتف 3 + ةماع ةنك ذم ةصاخ ةنتق 5 م نا :
 .٠ مال م - ينبع 1 5 م 5-5 ١ -. 5 »# ا

 0 8-3 أممو دوعسمناو همدح ىلا كد 16 رويانعىرتخاىلا رو ور# نَغ# نتملا 00 '

2 2 

5 - 1 

: ١ : 
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 6 نق ل ةمالا هذه



 6 ج)  (مضدالو ىف باتك) 20 عمص) 6-٠ ١١ سيتا م كردتنلا)
 دانسألا 0-2 اذه#رقبلات انذال عم مبسدما يف تليف ناو وزإو هللا طخس ىف نودغإ اموق ىرزا

 «* هاجر لو نيخيشلا طرشلع

 ىننللا رن عسفان أما هللادبءأبلانادبع أبنا هجوم اونا انو رمئرايسلا مسالا ب مساق سابملاوبا م انريخا
 هل اوهيلع هللالص هللا ل وسر تعمسلاق هنع هللا ىضز هينا نع ىنةثلا زيهز ىفا نركب ىبا نع ناوفصنب ةيما نع

 را رابح لاق ارانلا لها[ دم نط "لها قفزت ا نوكح * وت سانلا ماي هتبطخ يفلوق سو

 تردح اذه هضمب لع مكضع د وهسش متنا ”ىيسلا ءانثلاو نسمع انشا لاقشاكلوخ رايك سانلا نمل جر لاف

 * هأح رب ودانسالا حيروص

 انث فو رعمنب نوراهان“ دايز نب دم نب نيسملا انث لدعلا فسو. نب بوعي نب نسملا لضفلاوبا# انيدح
 ورمي نب هللا دنع نعقدصلا لاله نب ىسيع نع هن هنا - نفقا شابعنب هللا دبع ربخا تهو نل هللا دبع

 قخاتلا لعنوبكرب لج رامألا ةنع ع ف نر 27 هل او هيلعللا لص هللا لوسر ناامهنعهللا ىضر

 تانومام نواف نهونملا فاجملا تفببلا ةمنس اك نهسؤر ىلع تايراع تايساك م ؤاسن مه دجاسم باوا اودأ

 اذه# اماظعاجو رسلاق رئايلاموىبال تاتفمككبت ممالاهاسن مكمدخاك مهمدحل مم الا نمةماكءارو تناكول
 * هاجرذملو نيخيشلا ط رش ىلع بص ثيدح

 هللا دبع لضعلان رشا 444 انث لهدلا ىيح نب دم نب ىيحب 7 اذن ناحلات ومعل نإ دمع هللا دع ونا ريخا |

 ةمالاهدهف 2 جرح لس هل اوهيلع هللا ليص هللا لوز 9 ةلة نعل يضر ةماعلا يا نفد داس وأ امها بخت

 ثيدح اده# هيضغ يف نوح ورو هللا طغسف نودغي رقبلا تانذا ام 6 افالسا مهعملاجر نامزلا رخ 1 ف

 ع
 ىهتنمأ يف نوح ور هللا طخس ىف نو دنب ام وق ىرت نا كشوب ةدم كب تلاط نالوقب لسوهلآو

 * م )رقبلا ب كانذا لشم و دبا

 هيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس هبا نع ولفلا ريهز يبان ركب ىلا نع ناوهصن ةنمانع رمنب # عفان "5

 كرا مث نم كرايخ لاقوا رانلال هانم نجلا لها اوف رمثنا نوكشوت سانلا اهبا اي هتبطخ:ىف لوقت : لسو هلاو

 * حرص ضع ىلع مكضعب دوهش ملا ”ىبسلا ءانثلاو نسما ءانثلاب لاق هللا ل وسراي ملييق

 رخآ ىف وكب ام وف رمو رنعن هتلاذبع نع قدضلا لاله ن ئسيع يمنع نع قابتقلا شايغن < هللا دبع
 ةمتساك نهس ور لع تناي راع ثنا ايساكو قاس دج اسما باونا اذ قش . رانلا لع درت رالامو ةماالا هذه

 م مالا هان 3 دخ امك مهم دم ممالا نم ةما كءارو تناك ول تانوملم نهن فن هب زتنلا اعلا عشنا

 دواد ونا هفمبط دسقف لسم 4 حيتحادسق ناك ناو هللا دبع تلق )م حس ) اماظعاجو سلا ةز|ملا اموىبال ت اف

 ف ةعبط نأ ندا زق وهن ماح وبالاقو:يئاشنلاو

 نازل ر خاف ةمالا هذه ىف خت موق سم ةماماىا نعةمالسن رايس انني نوللا دبعانن لضفملان # رشب 9
 « حبس« ةبضغ يف نوحو ريو هللا طغيش يف نودشب 'رثبلا باث ذا:اهماك طايسا موهملاجز
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 (؛ج) «مءاللاونتفلاباتك) 2. ( 0١# ( صيخلتلا مم كر دتسلا )
 دع هللادبعوبا انن' هالما افلا ىلع يلامت اا ا ةكيمرازملا ناهامن.دمجا ن دم نوعوا 4 ع ٍِط

 ن.مزخ نب ةرامت نع مزاح ىلا نعنمحرلادبع نب بوعي اذ ىلا روصنمن ديعس ان ىلا ثا اصلا ديز نب ىلعنا

 هيف سانلا لب رشي نامز ينابزا كشو لاق ة ماسودل اوهيلع هللا يس ّلالوسراو رن هللا دبع نعمزح نو رمت

 ان رمان فيكفاولاقهمباصا نيب كببشو اذكها وناكواوفلتخاو مهمناناماو مدوبع تج رمدق سانلا نمةلاثح قس وةلب ىغ

 ديعسلاق# كتماعر صان وعدد و كتصاخ سما لعنولبقتو نوركتامزوعدمو نوفرعتام نوذخانلاق للا ل 0

 1 رخل ودان الا عنيك ثردعا ذهابا وشرلذا مدورع كج سدلوق ىنعمو مهم ءادرس انلاةلاثج روصنم نا

 دمصلادبع انب ىثاقرلا دم نب كلملادبع ةالقوأ 8 ؛ دادغب رازبلا ورمتن ىيحنن نامع ن دمحا « امربخا د

 هيلع هللا لص تاءلوسورلاة لا ة امهنع هللا ىضرو رمجن هللا دبع نع ٠رسبلا نع ةداتقا :.ماهانن ثراولا دبع نا

 نورك الوافو رممز وفرع ال جات قبيف ضرالا لها نم هتلطب رش لجو نمهَللاذخ اب تح ةعاسلا موق الماسوهل او

 هو رن للادبعنم هجمس ن تق زا نيخيشلا ط ريش ىلع حيبص ثيدحا مهب نا ركنم

 نع اينس ان صفج نب نيسملاانب ىنابغصالا ميهاربانب دمج :. راهصلا هللادبع نب دمج هببادبع وبا م ابريخا

 هللا ممذميو مكن وذي ءارض!نوك لاق هنع 1 ا ةرامت ن عشيمعالا

 ريخم اولا زنال لاق هنع ِهَّللا ضر ةفيذج نع ليبج رث نو رمت نع رمعمينا نع ريمت نب ةرام نع شمالا © نِعو 9

 ا امج ن دانس لابن يخيشلاط رشلغ من تدحاذم « اوعاشاؤا الا امج مككَذ وربال ءارسما مكيلع نكيإلام

 2 ما »ف يحن لب زن ني يبتوا قرودلا بح اطال 0 |

 اوفلتخاو مهتاناماو# دوهع ثجحرم دق سانلا نم ةلائح يثمر ةلبرغ هبف سانلالب رغب ٍنامَز ىنإ أ كبشو لاق

 نوركبت:امزوعدب وِنوؤرعتام نو ذخات لاق هلال وسرابابرمات فيكفاولاق هعباصا نيب كبشواذكهاواك و
 : 7 # حييص # مك ماع ربا نوعدبو كا رما ىلع نوليتو

 ةعاسلا نموشال سود او هيلع هللا لص هللا لوسر لاقلا اقورمتن هللا ديج نع نرحل نع ةداتق اب © ماه د

 ناك نا (م خ) اركنم بترو ركن الوافورعم نوف رعرال جات ىعبيف ضرإلا لبجا نم هتلر رسث هللا راخإبىتح
 «داصتم ا نم

 « ( م خ) هللا مهب دع وكوب ذم ءارمان وكيلا ةفب بح نعرامتيبا نع رمت نب ةرامتنع « شمالا »

 «4لماكيط نكي م امريخب | ولازيال لاق ةفيدج نع لب جرش ند رج نا روع ينانع ٍةرأ < نع# شيلا 2

 1 1 16 ( اوءاشاذاالا اًمحوك نورال

 هبلع هللا لصهللا ل وسر تعمس ةريرهرىلا نعةملمم مالوم فار نّيلادبعىتثدجءابق لها نمديهسن جي حلفا ف

 : هو وع مد كادر ءابق له'نم 0 3 0 0 ان بج 3

 يأ

 دن سلا | و ريس ووو اسوم يمس س2 | مس لل

 32 اوي

 ان تح ك0 10000000 ك0 بسسس تسلا



 (4ج) ٠ ( ماللوؤتنلا باتك) 65 ( صيخلتلا عم كر دتسلا )

 أ ىكييع لاق انيس اناع هال وسراي لئاقدل لاق ةنفو اذالتخا لاقوافالتخاو ةنتف ىدعب توتلتس لوقت لسو |
 # هاج رخ و دانس مسي ثدح اذه «هنع هللا ىذر سرا كلذن ريشلوهو هبادكاو ريمالاب

 ثراملا ن و رمت ىتربخا بهو ناأينا مكملادبعنب هللادبعن. دمحأبلا بوقسسن. دم سابعلاوبا# انندح ل»

5-309 

 برق لاق هنأ هنع هللا ىطرىراصنالا تبان عش ور نع ا امحسنا هنادع ىادجلا ةداوسن ركدزا

 هللا لوسرلاَف هيفريخالامو ةاونالا اًءش * اوقس لى تح هنما ولك اف بطروا ركلسوهلا اوهلع هللا لص هللالوسرل

 حيحص ثيددح اذه *ادهلثمالا ا رطف لانوبعتل اذهام نورد لسوكلاو اوهيلع هللا لص

 ا * ه اجرخم ملو دانسالا

 ا فاجأ ل لممسأ اك ديلا ذاشمحن ىلع ادع ( ىذلاو اطلا دنمجى ا ثردح حيحصلا 3 هدهاشو 0
2 / ٌ 

 ا نيناملس يئدح سس وا ىبنأنب ليعمسا انث (اولاق) دابز نب لعن نسالاو طافسالا لضفلانن سايعلاو ىذاقلا

 ١ مم كيل هنعمللا ئصر ةربهأبا ممسهبا بيمحى بان ع بابشنا 6 ن سنو نعلالب

 اهه# متمطتسازا 2 را هم * نيمسلو كرايخ نيهديلف ةنفملا -زمرعلا ىف ما (ك نيقتبتل سو هلاو هيلع

 برب ينو وجر نادرو اير مو ااا عي ثردح

 ا نارمحم نب هللادبع نب 7-5 هللا دنع وا اناس َن دع ليعمسا ونا 3 رافصلا هللا دبع 4 8 أن ربخا 0

١ 
1 

 | تممسلاق مقاسم ىلوم ديمي فا ن نع باه نا .رءديزت نب سن واذ :: قرزلا فوة ىراصنالا

 [ةنفملا نم رملا ى منام نيقتنتل لاق ملسوهل اوهيط هللا لص قاع ذدر نا ثدحم لوق ةنع هبا ىضر ةريرهابا

: 

 حب هضادح اده# متعطتسانا اووف مج . هلالبمبال ةورشالاى ال يف ا نيمب هلو مراخ ن :ريهذيلف

 ا * هأح ل: 1و دانسالا

 | لاق لوم هنع هللا ىضر ةربىهابا مس هنا ديمج ىلا نع باهشنءا نعدزب نب سنو نع «ىرخا ةءاوردلو ٍ»

 1 ىتبال ىتح نار نيمبسلو م رايخ نيهذيلفةئفاملا نمر | عت 5ك نيفتنتل ملسوهل اوهيلعللا لص هللال وسر

 *يتعطتسا نا اونومممم هللا ابعبال نمل

 « انثدح
 ريشن وهو هن ااو ريمألاب مكيلع لاق انرماناع هللا لوسر اي هل ليقف اف التخاو ةندق ىادمب نوقاتس لوق

 * مس ةانع للاكل 5

 ملال وس را برقلاق ىراصثالا تبان ' عشب ور نع هل  دح محسن أ ةداوس ركب انن ثر الان « ورمت »
 هللا لص هللالوسرلاةف هيف رح الامو ةاوبالا نعمت ةئيا ولك اف بطروارع سو هلا 71 هيلع هللا لص

 * مسيو امنه لثمالا مكس ىتبسال ةحريلج قلت عن اذهامزوردنلوهلاو اوهيلع

 27 رهأبا عمسفلا ىف اطلاديمح ىلا نع ىرهرلا نع سن نع لالبن ناملس ىب ::دح سر وايلانب #« ليعمسا لد

 كرارمش نيقبيلو كر ايخ نبه ذيل ةنفلا نمرعلا ىقتنم اكن وقتل سو هل اوهبلع لا ىلص للا لوس ر لاق لوقت

 نا رمتن هللا دبعنب دمحانبي ذمرتلا ليعمسا واان رافصلاهّللادبعوبا (ه انربخاو) « مسيح «متمطتسا نا اووف

 ”يراصتنالا

 2”)2”ش2شهظ0+ك'1||+|44094 71 أ آآ آ11 1 0 ذآذ]1ةزةزةزةزة2زة02ةزةز 1 2ز2020زذز1ذ1 1 7"

0” 1-7111 
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 ا

 ٠

 ا
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 محملا سوسو سر بويول مم يسبب ا

 سيل ا

 جا ل عم وص ص دهس( حج

- 
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 42) (يحالللؤنتنلا باتك) 20 ظ ( صيقلتا مك ردعشلا)

 انه تنأزا هلال وسراب تاق لاقرشلاوع هلأسا تنكوريلثل نع لسسوملاو هيلع سا ىنص هللا لوس رنولأش

 لهوت اق سلا ا ل هلقذاك 8 تاعي , اوكي هللا اناطعا ىذلا'ر يلا ْ

 ةفيلخ ذم لجو نع هلل ناك كتر ةق رقع ةع اجلاقن خد لع ةيدهمت لاق ادام تلقا ةمن لاق ةبقن نم كعتسألا

 0 جرخ لاقاذاممت تاهت لاق ةرحش * لزج ارض اع تقالاو عطا و مسساف كلانذخاو كري ب 7

 ىقاعا ملا اذامم تلق هرجاطحو هرزو بجو رهف عقو نمؤهر 0 وه رجا مقو# رانمقو نقرا 0

 * ها رحت لو داتتسالا سيصص تءردح اذنه « ةعاسلاءايقت

 ناس نع صفح نع نيسكلا انش ةمورا نب مييعا ربا نب دم انيرافصلا هللادبع ندم هللا دعونا # ان ربخا

 #3 هأج رح و داتساللا مسك كم دوع انه * لعفتلف اهسافقتو يف

 هاذه تاقفدنوب عنماجع تذي_افهنلآا ' تمصق قلع لع ذ ديكوت انه لامق عن لس وكرعلا ل ماك نك

 * هاح رت الو اتنسالا يحج تيد اذه را وها ذلف لانا دسرلا# هلال وسال اع

 ادلع نيه وان لسا نب يسوم اع نكسلان سيح ندم قاتلا رآككاول خيشلا# امدح 3 ا

 دل هناواهق روصخهنع هللا ىضر نايعورادلا ل خدع اةبيبحو ا ىمأ وبأ' ىدبدس ىف ريدا يق ن نبع
 هلا او ه..لعمتلا لص هل هلل لوح ادب لوبخ ل45 ينالاق م هبط ىثا و. ىلاعت: هللادمخل مادق هل نلف مالكلا يقناوع زدات

 ىسوبدسلاا»

 لسد هلااو هيلع هللا لص هللا لوبسر. نول أساو اك سانلانا لام لاق ةفذد اذنع ا اماولاو راصن

 مت اق معن لاقرش هدسب وكي هنااا اطعا ىذلار يلا اذهت را ةالوع راقرشلا' نعهلاسا تنك ويظل نح

 | عطاوب ممس انب كلام دنشاو كربظ تاربط ةقلخ هللدتم و ناك ن اخد هقرق لع ةعاره نفد 3 اد انام

 لمذا فضلا د طلو 0 رزإو بموت تن _ مقرن منول

 حس عاطتسا ين رق تايعتو تافقو ةنسفللا ا لاق ق ةقلدسح نع بقلوب دن ز نع نسمع الا" 2 86 4 لايمتس 2 ُ

 1 .افقو يق توعلا 1

 هينح لاةلاقئرلا ه ةرم نع [مخلا قيمشن 0 2 2 هد ماج م لحس 3 ا نك 0 03 كاعتسا 8 0 ١

 *«لنايدسنا همها دلع مش م + حست ناوعوها انا ده لاق ديلان تيه ,ان رها ذه تاقق هوب عمادمع ع

 تو نأمكتم عاطتسا نق تايمتو تافقو ةنتفلل لا لاق هنعهتلا ىطر ةفنذح نع سهنونب دنز نع شمآلا نع

 نم مياس ندم أننا ةريص ن.دنيعس اند ىروشلا ميهار ان نجا ىزور ا ميكس ن نسا أ د

 ضرالا 3 0 رسوملاا اوهيلع هللا" لبص هللا لومسر.كاقلا ةىرملا ص نع ليما قيفش ند هللا دبع نع ةداتقت ٠

5 
 ا

 هيلا تدق قطعا ىلع دشمو اذهل 4 عطنمللخرر ١ ل سل 07-5 نضرالاَلع ع ربا | وهنلع هللا ص

 2 سهما 6 2 اوروص# نايعورادلال غد 7” ةييبحس وبا هنمألا 24 نيم ريتا ةبمعن ىسوهألا و تسيقكالا 2

 لف هلو لع هللا لم هللا لاوتسر تعنى لاثم هيلع ىتئاو هللا دنس عامه هلز ذاق مالكسلايف َناَمَعَُن ذاتسا]

 5- تت

 تدان
 م 3

 ميوبم 9

 4 ا



 جز تس زم جاك) 1 23 سبق جفرا لس سمو ب
 | * هأحر خلو دانسالا عيوص ثيدحاده#اهقأسن ْ

 انن(١) صاع نافيمسات ىرودلادمش نب ىناينلاات دادس يقعلاش راطلان لضفلاز سابعلا نب ةزمح# امدح »

 0 ور تمطقاءاك ةّملح اذافدحسملا تاخدلاق ط رقنبن رلادبعنع لالهنب ديم نعوتسر نباص صاعونا

 تنكو ريخا نع لس وهل اوهبلع هللا ىلص هللالوسرن زولأسا وك لاةهنع هللا ىذر ةفذح اذاف ثدحل لج ' مهفاذا و

 ني ىذلاريلنا اذهدمب له هللال وسراب تلقف لاقىنن وفنال ريلثانا ثملعو ههاف (هف عامك نغلا نعالأس |

 تاق فالتخاوةنق ةثلاثلا يف لاّمف هيلعىلوق تدعاف ةفاع لمجاو ىلاعتهللا باتك ملعت ةغذحإيلاق رش نمهيق

 دعب له هللا لو سراي تلّقف هيفا لمع ويلات تاتك لع ةفذحأب لاقريخ نم رشلا ا له هللا ل وسرأب

 ترم كلريخ ةرجش لذج ىلع ضاع تناو توم نالف رانلا ىلاةاعذ اهماوبا ىلعنتف لاقريخ نمرشلا كلذ

 *هأح رخل و دانسالا ميم ثيدحا ذه# مهسمادحا عبسلا

 رمممأبلا قازرلادبعأبلا ثايكنب مييهاربان قاحساانث ىلاعت هللا هس رحةكع ىامنصلا ىلع نيدمم « انيدح ف
 ابنك نتف مكنلظا سانلا اهما لاقدنع هللا ىضر ةرب ره ىلا نع سج رسن مفاد نع ميثخ نبنامعنب هللادبع نع
 فنائمبذخا بردلاهارو نملجرو همنف سأر نملكايهاش بحامصاهنم لاقواامف سانلا اهما ملظملا ليللا عطق

 * هاج رخخملو دانسالا مييحص فوق و م#هفيس نم لكايهسرف
 نع ةذاثق نع ةناوعوبا انن ىساايطلا ديلولا و ا انث ىبحي ندمت نب ىيح انثىناه نباص نيدم# ىنثدح »ف

 دحسملا تاخدف الافباممم باجالرتس تحتف نمز ةفوكلا ىلا تجرخ لاقدلاخ ن عيبس نع مصاع نب رضن

 اولاقو مراصباب موقلا ىنقدقم لاقاذه نمتلفلاق زاجملالاجر نموها مهتًراذا فرعت لاجرلا نم عدصاذاف
 ا وناك سانلاناهنع هللا ند رف ذح لاف لاق لس ودل اوهيلعملا لصدهللا لو سر رس س خاصة م ذحاذهاذه فرعتام

 نولاس هف عا امل 4 ؛؟ نيذانس الا ىف ف التخا انهاه )0(

 طرق. نمر لادبع نءلالهنب ديمج نعزا زمللا صاعوا ناواس ىنربخلا بهوناا انث عب رلاانث مصالا هان د

 لا لوسر نولأسا وناكلاّمف ةغذخ اذافثدح لجر هيف اذافومهسؤر تمطقاماك ةقلحاذاف دجسملا تلخدلا#

 هللا لو سراي تاقف ىنتو غنال ريما نا تملعو هيفتافهف سعا اهكرشلا نعهل أس تنك و ريما نع لسودل او هيلعاللا لص
 فالتخا و ةنتف ةثلاثلا يف لاف هءلعىل وق تدعافهيف اع لمجاو للا بانك لت ةفشذحاي لاف رشنم ريكا اذه دهب له

 ةاعدارما وبا ىلع نتفلاقىلوق تدعاف هبفاع لمعاوّلل بانك لمت لاق ريغ: نمرشلا كلذدعب له هللا ل وسر ايتاق

 * حيض # مهم ادحا عيش نان مريخ ةرعش لذج لع ضاعتناو توم نالف رانلاىلا

 مطق ام :اك نتف يكسةظا سانلا اهيا اي لاق ةرب سه ىن نع نسج رم نب عفان تع ميثخ نبا نع « رسم)

 «ةفيس وملك ايدس رف انسب دنا ضر هلا ءارو .نملجرو هعف سأر نم لكاي هاش سحاص اهنم وا اهيف مظلا ليال

 * فوق وم حجج

 باجال اوس زم نمُز ةفوكلاىلا اخ رخ لاقدلاخ نيغيبس نغمضأع ن رض نع ةداّتق نع# ةاوعوا د
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 موقلا ىن .ة دفن لاق انوملا زابتملا نما مهتنأزا ذا فره لاجرلا نه عدص اذاف دحسأا تاخدف الاغباهنم
0071 

 مراصبإب 000

 دكت

 00 ااا 0111101 10170



 («خ) '( مجاللاو.نتفلا باتك) 0 س١ ٠ (صيقلتا عمال ديسلا)

 طرش لءجيعح_ثيدحح.اذه فة ةيزمجلاو زاغصلاو لذلا ١ 2 ناكم تايمادتلو مكاو فرقا ١ مهم مسا

 . ا ' هاج خم ملو.نيخيشلا

 007 صفح نب نييسملا انيدج ةمورأ نب ريل .ندم نب رامصلا للادبعنيدمجح لا دعوا انريخا »

 مكناهنع هللا ىطر دوغسمن ..هللاذبع لاق لاق بناه بْن قراط :نع ةزسيم نب ناهلس ترعب. شمعالا نع نايم

 قطانلا نمريخ هيف تماضلا ايامز دعب ناودغاقلا نم ريخ هيفمتاقلاو تماصلا نمتريخ قلب هبف لئاقلا نامزيف

 هيذخا نمو ىدهناكم ويلا هنذخا نمسا نوكي فيك نحزلادبع ابااي لجرلاقف لاق مئاقلا نمريخن هيفدعاتلاو

 امههدحاثنضو اهالكا ا ىصاعملاب نولي موعتا ص نيلجرب كلذا و ريتعا هو تلف دقلاقةلالض ناك مؤيلادسب
 يتخ هباولازي مو! لز ملف ممماطلس ىذا هن اويهذو هوذخافنولعفيو تروافت مك لاف خلا م وملف[

 *هاجرخم : و نيخيشلا طرشىع حيص ثيدحا ذه هلمعب لمحو هدخايدخا

 ناطتقلا ماوعلاو اان ىنالكللا صاع نبرمع اني ىتاذمملا نيسحلا نا ميهار | اني لدعلاذاشم نب ىلع انندح ف

 1 هللا لص هللا لوسر لاق ت تلا اع هلا يضر ةملس مانع ثراملا ن هللادبع نع ليلملا ىلا نع ةداتقانت

 نمش بج مهن :ًايفماشلالادباو قارعلا بصع هين : فزد لهاةدمك ماقلاون كلا نيب ىتما نم «لجرأ عيا ملسو

 فرالاقق ناكولاق هللامهمزهف باكدلا و خا شيرق نم لجرويلا ريس ممفسخءاديبلاب اوناكاذا ىتحماشلا

 * بلك ةميتغ نم باخ نمذئمو. فاما
 نممد حلا ءاوف يجدن هللا ئضر ةرن سه يل نعحابرن ديلولا نع دز نيريثك نعلالب نبناملسا# انيدح ُِظ

 دجال رسكن م أ ةازملا درب ىتخ قشمد جرد. ىلع مءاسل نع اب ايل هدس . ىسش ىذلاو (؛)الامعولو ىلك 3 ةمينغمرج

 ١١ ضرخلتلا نميضا انهاه :1ا دانسالا لوا نم )١( لجرلا »

 «( مخ )ةنزجلاو راغصلاو لذلا ارفاك ناكنم بناصا

 هيف لئاقلانامزيف ركن ا ذوعسمنبا لاقلاق باهشنب قراط نع ةرسيمن نابلس نع شمالا نع «نايس إله
 نمريخ هيفدعاقلاو قطانلانمزيخ هيف ثماصلا نامزكدمبناودعاقلا نسريخ هيفمناقل 0اس نع ع لا

 لاقةلالظناك مويلادمب هيذخا نمو ىدهاك مويلا هيدخا نم دضايت رك نمر لادبع ابان لجرلاَمف ماقلا

 لاقرب الا لكتو لف اهدا تمصوامهالك ا ركتافئصا.ملابنوامعي موتا نس نيلجرب كلذ اوربتغا اهومتاءفدق

 ه(مخ)ةلمسب لممواهذخايذخا تحن هباولا زيه و الز :لفمماطل ذولا < هب ويعد وهدد نوللغون ولما يك |

 هللا لض كابل وسر لاق تلاق ةملسما نعني راكان هللادبعنع ليلا ىبا نع ةداتقانث « ناطتلا ماوملاوا »

 نال اق ناكولاقهّللا مهم يف باك هلا رجا ىثب راديالج رهبلا 5 0 اوناك اذا ىتحماشلا نم

 بلك همينغم رح نم .مهارلا أوف سم ةراسه الا نع جابر ا ديزنيات سوم 5 4 نامل و

 ْ ند نه ارانيبج كوم "ا هيج قشمد 0 ماتوا ءكييسضوةلوالعرار

 ند عي ”ك
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 شيج مهين : ًاقماشلا لادم اوقارعلا بصغ 1 :ًايفرد لها ةدمك ماقلاو نك رلانيب تما نملجرل عنان لسوهل او اوهيلعأ

 ال ديس ور عج هم

 مسام سم سيرو. حاسم مم



 قرتفتس يتلا

 : عنا لع يما قرم
 ( ةقرفنيعبسو

 كك ٠ العون بانك ( ا 6 ضيغلتلا علا كر دتتلا ١

 1 ا .٠ .٠ ١ هاجرت مولد انستالا حينحص تدخن اذه

 ٍإ .نبصفحنب م قع ردا يحج منا او اونلانث ةتلأسألا ونادسم ثاللبا لاذع نمل ادع دمج وبا «ىنادخإل

 هللا بص ىنلا نع هنغ هل هللا ئطرةز نه نع نغالا ب ىنا عاف صم نأ ةحلاط نرد نعاوإايثنيخنلا تاي

 | 98ج نم نادعول مماتي طيب وح ىلاعتهللا تو نغ نع ثومبلا ىهتساللاقلسو هل أو هيلع

 ا ةعاحوام انالادنح يام لابن قو نظفم نب !زمعريت هءاشدججا قمل لعالإلوم امحزخع و

 ش 537 اشنب تيعشنب دم انثى وريبلادب م نب ديلولا ن ١ س ابعلا اننبوظعل ندم سايعلا ونا # اندح 9

 (لوق ةنعهللا طز دنكلا ذوسالا نب دادقلا تعمدت ل وق يصاعنإ ! ميلسعمس هنا اج ندي نإ نمحرلا دبع

 | هللالخ داالا ربو الوردم تس نم ضرالا :ربظ ىلع قب لوف : لسودل اوهيلع هللا لص هل 0

 | حيحص ثردح اذهءامل اونديالف مهذوا اهلها ترم م .رامجيق هللا عزم ليلة لذو ازينعزعب مالعالا ةلكمتي ءاع

 ْ « هاجرخمملو اطرد
 | شرع نش ئسيعانن دامس نب ميعن انم:ليسملا ندم نأ لضفلا ان نسملان لمؤلا نبدمح# انربخا ل

 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر كلام نإ فوع نع هينا نءريفل نب ريبخ نب نم رلادبغ نع ن امعنب ربرج

 |[توصرحيف مهمأر زومالا نوسيفن موق ةقرق اهمظعا ةقرف نيحبسو مضب نع ما قرت للود اودع لا ليرات ١

 « هاج رخو نيخيشلا طرنش لع حصص ثردحاده# مارحلا نولاحتو لالحلا 1

 | نيناوغص انت مفان نب مكسحلانايلاون اننى رادلاديمس نب نامعانن ىزنملا ةملس ني دمسن دمخا « ىقربخا
 نئلييل لو لسو هل أوهيلع هللا لص هللا لوسر تمم.لاق هنعهللا ىطرىرادلا ميت نعرصاعنب ميلساش و رمت
 هللازعب زم ليلذ لذ وا زيزعزمب نيدلاا ذه هلخداالاربو الوردم تب هللا كرترالو راهلاو ليللا غلب مسالا اذه
 | نم باصادقل ىتب لها فكلذ تف ىعدق لوقت هنع هللا ىضرىرادلاميعناكو تس و لذنو مالسالا ف

 0 را

21111011011117 

 * حيص# مد هل اوهيلع هللا للص ىنلاىلع

 | ىهتن اللا وهل اوهيلع هللا لص ىيبنلا نع ةرئ سه ىف ن نعرغالا اسمان ء فزصمن ةحاظنع « رمسم »

 هسا نع ثايغن صفح نب رح نع ىزاؤلا ماعلا هندرغ # مهم نشب فسخ ىتح هللا د و نعنع ثؤّعنلا

 # فارغ حيحص» متاح وان هتلأساا نادم الملا نادم ن نم رلادبع ىن دا دخلا# رعسم

 | هللال وسر تعمسىدنكحلا دوسالان  دادقل| تعم ضاعن ميلس مساج نب ديب نب 4 نتخرلادبع 4 )ل

 أ لذو از عزسب مواسالا مبطي العمإالاروالؤزدم/ تن ضرالا رمظ ىلع ىتبس اللوق لس وهل اوهيلع هللا لص

 *( مخ ) اهلا ونيديالف مل ذيوا اماها نم مهلعجبف هللا عزمي ليلذ

 ْ لسوفلاو اوهيلع هللا ىلص هللا لوس تعمس ىراذلا منعنع سغاعن ميلَس اننن ىتضجللا و رمنب #« ناوفص 9

 زبزععزعب نيدلا اذه هلخدا الارو الوردم تن هللا كرتبالو وابنلاو ليللا غلبم م نعالا اذده نئلبيل لوق

 دقاوزملاو فرشلاو رم مهنم لسا نم باصا دقل ىتب لها: ىف كلل ذتف رع دقلوش ميم ناكو ليلذلذبوا

 باصا
 5-9 راو بدبس بمسدس 72075 ةيلودظماس
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 (4ج) ٠ (محاللاو نتنلا باتك) 00 ( نصيخلتلامم كر دتسلا )

 نب ىبعان - انة ريبهنيديعسأت ا ا 5 انريخا 5

 ةيواحالو 0 ا نوبلا تاكد لة صرج ل رسام 2 د ءاطعالا 1

 * هاج رخ ملو دانسالا مص ثيدح اذه» باحتتأ

 نعءعفر نبزيزعلادبع نعرب جانت ةبيمشيفا نبنامعانن ىريشتلا نطق نددسمانم ىسعن.لع# ىنثدح »ف |
 اهنع هللا ىضر ةملس م !ىلع امبعماناو نا وص نللا دبع وةعسر ين ن.ثراملا لخد لاق ةيطيقلا ن .!هللا ديبع

 هللال وسر تعمسابنعهللا طر ةملس ما تاامفريبزلا نبامايا يفكلذ ذ ناكوهن فس ىذا سيدا اهالأأ

 : تقريري كد 0 3 يالا اكاذاف شيل ضامن 0 رولر 0 و ا

 0 50 داتسالا سيتم كيرا اذ 0 دو عتب رسولا اوهنلع مر أ

 نادت اوفص نةيمأ ن هرعةطبع نبنايقس :- ان لم للان ابش ندم ا اننكنوق نب دم سابعلا ونا « انيدخ ١

 هيلعهللا لص اا نا اهنع هللا ىضر ةصخخ دع كو نأوفصن هللادع هداج عمس ناوقمنب هللا دع: .

 محلوأ اودانيقمبطسو وان فسخ ضرالا نم ءاديس اواكأذا ىح هنوزغل سشيح تسلا اذنهنمؤمللاق لسودلآو ,

 كدخ لع تيذك امكيلع ديبشا لجرهل لاَ مهنعر بخ ى دلادب رثلاالا وحن ال امسح م فسخبق مجرخنا :

 م سو هلآآو هيلع هلا ليج ىنلا لع بذكملاهلا ةصخ لع دبشاو ةصفح لعب ةكانمنا كان لع دهشاوأ
 ىئرتو زظي»

 ان ةملسن قوش ا دعا ىروذدتلا 2 ربان درا كمر ىزورأأ , ميكح نب نسا « اربح ل ١

 كلت حر لكابق ابلها ريش ة هئتكو تناك ة ةفندح لا لاق ليفطلاىبا نع ريبزلاىا نع دس

 ةبوكرال نوبللا نب اك ناوكمالفا لاق يرطب يي اهلسلا :ماه حر طن م اندحا ءاطعالا هللاو: وهام

 د فتاطتق ةيواخالو بكرتقنأ

ا هتلاادبعو ةعس را نب تثرامطا لغدلا# ةيطبقلا نبا هلل د نبك نع عيفدن 0 لادبعنع # ريرج أ
 لاوغتص نل

 هنلابل وسو تيس تااقفرييزلا نا مابا يف كلذ نأكو ه. فس ىدلا شيلا نعا اهالأسف ةمملس ما ىلع ء انسسماناذعأ

 انو فنخ ضرالا ءرم ِ؟ أ كبس اوناك اذلف شجي هنلا ثعبف مرحلاب ذاع ظوعي وقت اسود اوهيلع هللا لاح

 ةصفح ىنّتدح لوقت ناوفص نب هللا دبع هدنج عمس ا وقص نب هثللا 1 نا وفصنب ةنما نك# ةتييعنبا 9:

 ضرالا نم ءا ديساوناك اذاني هنو شيج تسيلا اذهب نمّؤيل لاق ة ملسو هللاوب هيلا بص هللا لوعسر نا

 هديل ا

 لاق تلاق مث ةمايقلا ون هني ىلع ثعبب هنكسلاو ميعم هن فضضلاق اهراك جب رن ع فيكس هللا لوسراب تاقق

 ْ * ( مخ )تييلاب ذاع وسي لسومل ومي هللا لبص هللا لوسرنأ

 ل 1 دلل 4ك 2
 رع

 عبو زم ب بج. م تون و
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 ملا مسي يما د

 ' (4ج) ١ 6 حاللاو نافل باتكا) ...+ 0450 ١+ 6 صيخلتلا عمك ردتسلا)
 هللا ىضر ب مكن بىبا نع لليل ىلا نب نمر لا دبع نع ر ازا نب ىيحب نعىنرعلا نسما نعةر نع نع ةداتق نعةبعش

 ةعطبلاو مورلا ايندلا تابيصم لاقربكألا باذعلانود قدالا باذملا نم مهذنلو هن الاءذه يف لاقدتا هنع

 نعظفاحلا يلعابا تلأَس هاجر ملو دانسالا ميحص ثردح اذه# لاجدلاوه لاف ارا ملاقناخدلا وا

 *ميعنب ةرزع نع ةداثق نعةبعش ىوردقو ىبحننبةرزع لامفاذه ةردع

 تار<ىبا نبنارمم انئثىدبعلا ميهاربا نيدمح هتلادبع وباانن ىربنملا دم ني ىبجيايركزوبا# ىربخا ف

 نإ ةلثاو ىنثادح ىرضحلا هللا دبع نيو رم نعل ابيشلاو رميينا نب ىبحت ىنثدحر ضتتملا نب ةقدصانئ وصلا

 تايارشعزوكت ىحةعاسلا موقتال لوق لسو هلاو هيلعاللا لص هللا لوسر تممسلاةهنغهللا ىضر عّمسالا

 جوجايفص ص نب ىسيعل وزوناخدلاولاجدلاو برعلا ةربزجيف فسخو برغملاب فسخو قرشملاب فسخ

 «لمنلاورذلار شت رشحلا ىلا سانلاَ واس ندقتؤللق نم 4 ذم رانواهم رخص نم سمشلا ع واطوةا دلاو جوجامو

 * هاج رخم لو دانس الا معي ثيدح اذه

 لظتسملا نعةدقغ نع تيبش نع نايف س نع صفح نب نيسملاان' ىناهضالا ميها ربا يدمج ّللا دبعوبا ان ربخاط

 ممم | ىلواذاب رعلا كلب تمةبعكلا برو تملع دق لو تهنع هللا ىضرباطملا نب رمت تعمس لاق نيصحلا نبا

 * هاجرخم لو دانسالا مي ثيدح اذه« ةيله املا ماهلاع. مو مو لسو هل اوهيلع هللا لص لوس رلا بحصب ملنم

 ئربنملا ةرامت نب نوع انثيدعسلا ناولس ني هللا دبع نب ميهار اا قنايعلا وبما نيدمحش هللادبعوا# انثادح 9

 هل او هيلع هللا لص ىنلا نءاههنع هللا ىضر ةداتق يبا نعكلام نب سنا نعةماك هدج نع ىلا نب هللادبع ىتثدخ

 * هاج رخ لو نيخيشلا ط رش ىلع ميبحص ثيدح اذه« نينأملا دياب الا لاقل '

 ئ # انريخا

 نع راما نب يح نع ىنرعلا نسما لنرءىيحناوه ةرزع نع ةد اتقنع ةبعشانت صاعنب #« دوسالا »

 ناندلاوا ةشطبلاو مورلا ايندلا بئاصملاةىندالا باذعلانم م مههذنلو بعكن نئىبا نعمل ىفانبنمحزلا دبع

 *حيحص#لاجدلا وهلامق " ىث : مطقا ملاق ةبع كاع

 رصئتشلا ن ةقدص ان ففعل نا رميا نينا رم انيىدسلا ميهاربا نب دما 2 رتلا ابرك وا انريخا د

 هللال وسر تعمس مس الا نب ةلئاو ىئدح ىرضحلا هللا ديع نب ورم نعاباببشلا ومص نان ئبحن ىنثدج َْ)

 كسخو رتل, فسخو قرشملاب فينخ تايازشع نوكي تح ةعاسلاموهت اللوم م وهل او هيلع هللا لص

 جرت رابوا مب رثم نم سدشلاعولطوةءادلاو بو جامو جوجايو ىسيع لوزنو نادلاو لاج دلاو برعلاةرزج

 +« مييمص «لبنلا ورذلا رشحت رشح ا ىلا سانلا قوسندع رمق نم

 كلهم ىتمةيمكلا برو تملع دقلوش رمت ثءنس نيصحلان. لظتسملا نع ةدق غنع بيش نع :ىروثلا 9»

 #3 حيوص + ةيله الا عا نط و لسودل اوهلع هللا لص لوس رلأ بحبصإ نمل ىلواذا برغلا

 لسودل اوهلع هللا لص ئنلا نعةذاتق 5 1 ء سنا نع ةماى 2 ىلا نهللادبغ ىنادح ةرامت نب# نوع 9

 * هوفحش لوغو ًاعوطوم هبسحا ت تاف( مخ )نيتثاسملا دعبتأي لالا

 ا «اياو 0

 اهءح سد ةس اسس
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 ل سيم سيم 0200-7

 (4ج) ١ 6 حاللاو تقلل باتك) 0: ( صيخلتلا مم كر دئسلا )
 ثنسذاىرادؤ ةفنروكلابب ىنالاق هيا نع ىدسالا ةصباو نب ورتع نع دشارن. قاحسا نع رمعمأبلا

 تاقف هنع هللاىىضر دوم نب هللادبع اوكا لخدامف جلف مالسلا كيلعو تاتف حلا كيل مالسلارادلا بابلعأ

 لمؤطهنلا ثدحتا نم ترك ذه رابلا يلع لاطلاق ةريبظلا رحب ىف كلذو ةرايزال هذه ةعاسقنا نمحرلا دبعابا
 هلع هللا لص هللا ل وسر تمس لاقف ىتدح ' أثنامتلاق هندحاو لسوهلا أو هيلع هللا ص لدم ىنادح

 تممريخاهف دعاقلاودغاقلا نمريخ امف مجطضلاو مجلضم ا نمريخ ايف متانلاةنتف نوكت لوقت لس 41

 لاق كلذ مو هللا لوسرابت اف ىرجملا نمريخ بكارلاو بك ارلا نمريخ ىثئامملاو ىنثاملا نمريخ ماقلاو تلا

 كدبو كسفن فنك ١لاق نامزلا كلذ تكردانا قف ان يبق تلف هسيلج لجرلا نمايال نيح ج رملا مابا كلذ

 يلعلخدنا تبا ًارفاتاق لاقكتب لخدافلاق يراد يلع لخذنا تب اذا هبا لوم راب تاق لاق كرادلخداو

 اذه# كلذ ىلع توم ىتح هللا لقو عوكسلا ىلع هنيمس لطبقو اذكه عنصاو كدجسم لخداف لاق قب

 * هاجر ختملو دانسالا مييحص ثيدح

 نيسلا ْن مفك اانا نوراه نب ديزي انث دوعسم نب ديعس انث ىنوبج لا دما نب دم سايعلاو ا ايريخا ف

 ىنضراعم ةجالل لس وهل و هيلعّتلا لص هللا ل وسر ىتسب لاق عردالا نب نجح نعىليقعلا قيقشنب هللا دبع نع

 كما 2 و لاق مسالوقاحل لاف ةنب دمل اومن هبجوب لبقاف همم تدعصو دحا لع دعصم ةنيدملا قرط ضعب ىف

 ءاشنا لاجدلا اباخدنالو اه رم لكأي عا ايسلاو ريطلا ةيفاع | 0 عشا اهلها ابعد 00

 *«هأحر م 1و دانسالا حرص ثيدح اذه#امعدمنع ثاصم كلما : نمد : لكبهاهلت املوخددا راالك

 5 سماعنب دوسالا ناذاش انن ناربمنب دابز نب دما انث ا ن ديا لبيوا# ايربخا »

 قرا باي ىلع كتقذذا 5 زكلالف دا 5 | نع تعليل ةضنادب هن ورع دِشا دنا ق انجشا ذا 4 رمعم

 ةرايزالد ذه ةعاس ةنا نمحرلادبع ابااب تاق ذومسم نب اوهاذا لخدايف جا ةمالسلا كيلع وتاَقفْللا مكيلع مالسللا

 هل اوهيلعهلل لص لوسر نع ينادحن لم هيلا ثانبحما نم تركذتف راهلا لع لاط لاق ةريبظلار حنىف كلذو

 ريخ !مف مانلا ةفوزكا لوك مودل اوهباع هللا لص هللال وسر ثءمسلاَهف ىن' دحين أعنا ملاق هندجاو لتسو

 نمريخ ىثثاملا وىثال نم ريخ مئاقلا و مكاقلا نم ريخا مفدعاقلا و دعاقلان م رخام عجطضلا وعجطضملا نم

 هسياج لجرلا نم بال ن يح ججرملامإ !كلذلاةكلذىمو هال وسر يتلقى رجلا نمريخ بكارلاو بكأرلا
 كلدحسم لخفالاق يراديلعلخدنا ت ٠ أرأ ِتاف كرادلخداو ديو كسفن فنك لاق اق ينمأت مق تاق

 »ميم« كلذ ىلع توك ّىح هللاىبر لقو عوكلا ىلع هليمد نضبقو اذكه عنصاو

 هلو 0 هللا ىلص هللا لوسر ىننسب لاق عر دالا نب نجح نع ىليقعلا قييقش نب هللا دبع نع نسما نبا 0 ١
 وقاحللاَف ةندملاوحم هبجو لبقاف هعم تدعضو دجا ىلع عصب * ةئيدملا قرط ضم! يف ىنضراعم ة ةجامل لسد

 7 ابلخدنالو عابسلاو ريطلا ةيفاع الكاب نوكيام عسا ابلها بعدد ةيرقابما حيووا كما لبرو لاق من

 هاف تاصممكلم 0 0 3 هاك افوخمدار رع هللا 0

0 
 تسوون سس سس

 و 00 0
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 رخو ةينيطن

 (4ج) 6« محاللاو فلا باتك) 39 © صقل كر دتسلا )

 .اولقىفاوملاام نوردنا ماسو هل اوهيلع هللا لضهَنلا لوسر لاق 1 لعا هلوسرو هللانلق ىفاوملل | اماع نينرأ ةللذم
 : * هاجرخ إو دانسالا نب ثردح اذه « عابسلا وريطلالاقال

 ادع كلام حرم ةملشم ندين هللادبع انن ىبريلادمم نددمجا انن ورع ىضاقلا نيسحلا ن هللادبع « ىنربخا 00

 ْ ةنيدملا نكرتل لاق اسوا أوهيلع هللا لص ىبنلاا هنع هللا ىضر ةرب سه ىبا نعه نع سامح نب فس وب نب سن ون نع

 : 06 لطم جانبا ءارعر وملسنم طرش لع هامل حيبحص ثي دح اذهو عابلاوريطلا ابلكات تناك مريخ ىلع

 كنلا ل وسو ت ذولأس ساننلا ناك لوي ناكو مل وهل اوهيلع هللا لص هللالوسررس بحاصناملان ةفذحنا ملما

 .ضعبل معلا ن 8 ملعالا ىلع ىف دقو هيف مقاذا ةفاحرشلا٠ نعهلأ ب ولاا نع سول هل هللا لص

 .ناخيشلا قشا دقو #* هريغ هملعو ةنيدملا نم ةنيدللا لها جرح ىذلا ةف ذح ىلع قخدقو سنجلا كلذ ةلع

 ,ىربخا لاقدنا هنع هللا ىضر ةفدح نعطزبن هللا دع 0 ىدع نع ةبعش ثردح ىلع اههنع هللا ذر

 هلأسا1ينا الا هنع هتلأس دقوالا ىشدتماف ةمارقلا مودىلا_نئاكوهاع سولو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 «ةنبدملا نم ةنيدملا لها 2 رخام

 راج نع ريب نب كلل دبع نعىدوعسملا ان رم نب نامع انب مركمنب نس آلا انثىضاقلادمان ' مركم 6 اان 0

 .ةرزج نولتاقتل وق ماسوهلا اوهلع للا لص هللال وسر .تعمس لاق هنع هللا ىضر ة ةبتعنب مفأن ع نع ةرمس نا

 | انه ه«مللاهحتفيف لاجدلانولت انتم هللا مهحتفيف سراف نول اهتم هللا مبحتميف مورلا نولتاق م ا مهحتفيف برعلا

 ا 0 هاجد لنمط 2 0 حتي ثيدح

 ركبقا نع شادع نب ليعمسا ان ةجراش نب مثيطلاان ىرودلافلخ ن. مثيملانب ديلولاو ا ذاتسالا « ىتدح »

 نار روب ذاعم نع هن رحب ىلا نع ف للا بيطق نب دب زب نعزايغس نب ديلولا نع ع مص ىلا نب هللادبعنبا

 8 مزيجا همس لاجدلا جو رخو ةينيطنطسقلاحتفو ىمظعلاةمحلملا لس وهل اوهيلع هللا لص ىنلا نع هنع

 ا قازرلادبع اب نا دابعن.ميهارب |نب قاحسا انثثىلاءت هللاا,س رح ةكعىناعنصلا ىلع نب دم هللادبعوا 3 قارا ٍِه
 7 ١

 «ميعص# عابسلاو ريطلالاقال اولاقىف اوملا امزوردما لاق ملعاهلوسرو هتلاانلقىف اومالاماعنيمبرا ةللذم

 أ ,تناك مريخ ىلع ةنبدملا نكرتنل اعوفرم ةربره ىبا نع هسمنع ساس نب فوينب سن وبنع « كلام )ف
 *( م ) عابسلاو ريطلا اباكان

 هلاوهبيلع هللا لص هللا وسر تعمس ة ةبتعنب مقأن نع ةرعس نب رباج نع ريم كلملادبع نع « ىدومسملا »

 هللا مهحتفيف سراف نولتاق 3 ٠ هللا مهجتي مورلا نولئاق 5 هللا مهحتفإيف برعلا ةريزج نولت اه لوق ./ لاف

 *( م) هللا هحتفيف لاجدلا نولتاقم

 ىلا نع قوكسلا بطقن ب دمزينع نايقس نب ديلولا نع رم ىا نب ركحر ىانع شايعنب # ليعمسا 9
 حجج ف رخ و ةينيطنطسملا حتفو ىظملا ةمجلمالاق لس وهل او هسيلع هللا ىلص ينلا نع لبجنب ذامعم نع ةيرحب
 ٍْ «رممشا ةعبس يف لاج دلا

 جس جد سا

 - يحس

 مي
 رمعمإلا
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 (4ج) ظ ( ماللاو نئنلا باتك) 2(: ا 6 صيبقفتلا عم كلر دعبل ]) ظ

 * ءابس زخم لو نيخيشتلاط رش لف مسي تب دع اذه

 نايقس نع صح نب نيسلسا انم ةمورا نب ميقا نب دام راكصلا هللا دبعن ب دم هللادبعو ا جب انربخا »

 ,ءاغد اعد نمالا هيفويعال نامز مكبلع ىنأن لاق هتع هللا ىضزر فب ذيح نع ر يمن ةءرا نعش الا نع ىنروثلا|

 هاما اع 1و نيت طش ميبحص دانيا اذه يتلا
 ةواعغ ع ىدبمن نمحر لادبع | :,ينارسصالا كاملسنب وراه انثأ دن بيومين دي سابعلاو ا 0 ميال د

 هناو ىلا لاع ىدزالا ةلاوح ن هللا دبع لعتا لاقهدح ىدانآلا بهز نانا بيبح ن ةرمضنع مساصنا ا

 هللا اوهيلع هللا للص هللا لدي راكم لاقمتماع لكيفهيلعىر < ةنام هلا وح نبا ! ىكبانا كلماال تي يفايلع كزانل ١

 ملكت ا موللا لاق انطخانف ماقق اتهوجويفدهحلا فرعو من دن موا رق نقتل انما دق ىلع نب ديلا لوحلسو|

 ماشلا نديتفتلا لاقمت مهيلعاو رئاتسيف سانلا ىلا موك الوامع او زجسيف مهسفنا ىلا مهلك الو مهنع فنضاق يلا

 0 ا تسل حس حس سم >7

| 

 ةس دقلاضرالا 4 تاس ةقالثعا تارا 8 ةلاوح ناب لاف ماه لعوا ىس 0 لعودم ١» ميطو م اهطمغتسيف راد

 * رصنم لمفتا ىببانىف فور عم ىدايالا فسغز نب نمحرلادبع وهاجر خم مو دانسالا ميك

 نص نر جن ديا دبعأتا مصاءوااانن هن هءالقوا انئىرطنقلا ميع ندم ناين واه قريشا ُِ

 سوما !و هيلعدتلا لص هللا ل وسرنا هنع هللا ىضر ىجحشألا كلام ن هففوع نع صن م 2 بس + عيل

 معا ١ يجدر هج دل الع عيمج سجال تمض نسي +

 + كنب طعنا 3145 /بطر هس

 اينغدتل ةئندمللا لهاان هللا اواما لامع اشيل لبقامم ة ةمايقلا مو فافلا لكان ةقدصلا هدقن بحاصا امبيلابأ

 ةعاسالا »

 *( مخ )قرتلاهاعداعدنمآلا هيفو ,مخال نامز مكيلع ايلا  ةغذح نع ريمصن ةرامع نع شمالا نع © نايفتس ل

 ىللاةفىدزالا هلآ وح ن هللا ديبع ىلع تا ا ةديدح ىدانالا تزن انا بييح نإةرمضنع ٌمساصن 4ةنواعم ف

 ةتيدللا لوح سوملاا) اوهيلعهللا لصهنلا لوس راسب لاق 3 ” ماعلكفف هيلعىرحي ةنئام ةلاو> نا كي اما كلماالا ش

 مهنع فعضاف يل مبلكسال ميال لاق ابيطخ انيف ماَتق انهوجو يف دييملا فرعو منغنإلو انسجرفونشنل انمادقا' لأ

 ناوك ا سك ل انسيف سانلا ىلا مهلكتت الو |بنعاو زيف مسفنا ىلا ميك الو

 ىسأر ىلع ةدب عضو متابطخسسيف رانند ةثام كد ال يدك مبا رس نك بالج دال
 مالا روماألا وان البلاولز الزلا تند دقق ةنس دقملا ضرالا تازن دق ةف الكتا تر اول هلأ و نبا ان لآققا

 ا« رصمل هاى انى نعرلا ديعوم تغزت نباوهسيعص# كنس أر نم م هلقت ىذح ٠ نه س انلا ىلا سرقت دك ةعاسلا ا

 هللا لص هللا لوسسر نان للامن. فنوع نع سن :ريثكن ع برزت ىفا نب لصنع رففحب نب ديطادنع» |
 هذه برءاشولالاةو ونقلاف املا نطقت |صع هعمو فشح 0و قلا انقاو مهملظ جرش سود اوهيلعأ
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 ةلاموك دحا ىطس تح اذكواذك رّبلا نمو اذكواذك لبالا نم مدحال نوكي ى وح سرافومو رلاوا سراقو

 | ثيدح اده هكسأر نم هداه ى د ن نمسانلل ب رفا دكمون ١ ةعاسلا ماظعلار ومالا وابالبلاولزاالزلا تنددقف»

 قادصت"' :ةقدضلا هلع ترءاش ول لاقوونقلا ف اصعلاب ع نءطق أصع هعمو فشدح اهتمونقو لطم دقاو مهيلع جر خب

 ) يلم ها 3 رجتلام 5

 ) زال

 اع دتلا ةئردملا لع اب هتلاوللما م ايقلامو فيما لك اب ةقدنصلا عناه# سمعاص لا' انهم يرظاب قدصق مدس
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 © ةنتفلادنع ينلاهب صاامرك ذ (

 همسي مو

 (5ج) ٠١ ع ماللاونتنلا باتك) 0440 (( صيخلتا عم كر دتسلا )
 ' |نا تمنحنا لاق عىل ناف كلظ'هتم تنا : رم قتلا ملعا هلوسرو هللا تاقلاق ء امدلاب بترلا باعحسا

 لخاالفا تاقرانلا باكا نمزوكيف هاو كمنأبع وب كبجو لعئادر نم ةفئاط قلاف فيسلا عامش ك
 نع ماه ثيدح نم ىراخبلا هجرخا دقو نيخيشلا طرش لع حيحص ثيدح اذه «ةكراشن اذالاق اللا

 دامو نتلاف ةدايزب ف رطن ثمشملا تماصلا نب هللاديعو ىوجلا نا رمتىنا ني , هداتسايف دازدقونارمعىلا

 * ةملس ن دامح نم تبثا ديزنا

 نارمجوا انما ني زنا داج انث ةريبه ن دينلتت ىسسودسلا ميهارإ ن دبحا اننميكح نب نسما ص انريخا و

 هيلع هللا لص هللالوسر لالاق هنع هللا ىطو ر ذىنا نع تماصلا ن هللادبعنع فيرطن ثعشملا نع وما

 كادنكشم نأ م سانلا باصا اذا تنا تيك لاق كل دعرمو مآل وسر ان كل تلق ذابإ أب لسو هلاو ١

 اموا ملعا هلوسرو هللا تلق كدجسمىلا ضهنننا عيطتسنالف كلشارف ىنانو كشارفىلا عجرتنا عيطتسنالف

 ترأرا ذا: تنافيك لاق كلب دعسو هللا ل وسراب كيبل تاقرذأبا ايلاقمم ةفعلاب كييلعلاقهل وسروىل هللا راخ

 هنم تنانع كيلع لاقوا هنم تنا نع قحلت لاق هلوسرو ىل هللار اخام تاق مدلاب تفرع دق تب نلاراجحا

 قب لعلخدنا تيارا تلق كت مزلت لاق ىف اناف تاقاذا ثكراش لاق قتاعىلع هعيطاف قيس ذخا الفا تلق

 «كعاو هعابعوس كبجو لعكءادرقلاف فيسلا عامش كرها تيشخ نافلاق

 نع اص ةبو اممىربخا بهونب هللادبع انقباسنب رصن نب رحانب بوقمين دم سابعلاوا انيدح »
 هيلع هللا لص هللال وسر تعمسل وت هنع هللا ىضر ىنشملا ةيلمثابا عمس هنا هنأ نع ريغ ن زيبج نب نمر لادبع

 مملح نص ايويسشلا طرت نس ةمع اده# مو فصن نم ةمالا هذه هللا زجسب نالوقب لسو هلآو

 ن ديلولا ان : ىنالقسملا لكوتملا نب دمشاتب ىرادلا ديعسنب نامع انن هيقفلا رضنلاو ا انربخا ام « ه دهاشو ل١

 لآ لوس نا هنع هللا ىضر صاقوىفانب دعسن ءدمسن. دشارنع ميصفأن هللادبعز ركب ونا أبنا لسم

 *ةنس ةلام سم لاق مو فصنامو ليقمو فصن قمارلع 0 نا رستم و نجس نالاقلسو هل اوهبلع هللا لص

 اده

 لاق م تلق هنم تنا نمت لاق هلوسرو هّللاتاقءامدلاب ترلا باعصاو نمي ىتح نمانلا لبقا اذا

 نم نوكيف هاو كعاب ءوم كهجوّلع كئادر نمةفئاط قلاففيسلا عاعش كلرهب ناتفخ نرا

 دامدازو نارمع لأن لاه من ىراخبلاهج رخادقو( مخ )هكراشم اذا لاق اقف حالسلا لما الفا تلق رانلا

 * فه رط نب ثمشملا تنماصلا ن هللادبعو نا رمت ينا نيبهءانسا قدي زنا

 هللا لص هللا ل وسر تعمس .ىشملا ةبلمثابا عمسهناهينا نعريفت ني جهلا دبع نع اص # هب هبواعم

 * مخ )مو فصل نم ةماللا هدهدللا رحمي نالوق ملسوهلاو اوهيلع

 ملسسو هلآ اوهبلع هللا لص هللا ل وسر نا صاقو نأ ن: دعس نع دهس ندشار نعم ىانإ 4 ركبوا 9

 هللاو ال( تاق )/( مخ )ةنس هلام سمح لاق موب فض امو ليقموب فصل ىتما لجون نا ىنردنع قا نللاق

 « اثيدهلايو ر لو فيعبض مم ينانبا

 نايس )» 600



 (4ج) . 'محاللاونتنلا ب اتكد 22 ( سخلتلا مم كر دتسلا )

 لاف تاخدف لاق كللكلب لاسقف ىضمب م ١ىلكا هللا لوسر اب تاق لخدا كلامز, فوعايل اتق ىوص عمسف
 هللا ل وسر لاق مث فوعىيف هلال وسر توملاق هللا ل وسر اب نهام تاقف ةعاسلا ىددنيب اتسددعا فوعاي

 نوكي تومو لاق نينبا تاقنينما لقسدقلا ت تيب ميتفولاق مث ىدحا تاقىدحا لق لسودل اوهيلع هللا لص

 عبرا تلق عبرا لقاوطخسيف هنا ا لجرلا طي ىتحابسدلا مل جيتفنو لاق ثالث تاق ثالث لق منغلا ص اتعكىتها يف

 و ًايرفصالا ىنيبو مكينوكل ةىدهو سه تلق سمح لق هّتم هيلع ت تاخدالا نومل. ملا نم دحا تال ة ةنتفو

 فوع نا اومعز ساوم ماعزاك |فلاق ة اما لمحت ««عيبتوويشبو مل اهلا ريثم اننا ةياغلك ةباغ نينا ىلع

 نونم ناكدمف ةعاسلا ىدب نيباّتسد دعاىللاق مس وهل اوهيلع هللا للص هللا وسرزا لبجنب ذاومللاق كلامنا

 تمياف توعنا عاطتسا مث ايش نرسم كلردا نم 00 + نكلو ةدماّخملنا ذامملاَقِف ثالثاا قبو ثالثلا

 حبصيو ماج رالا ا وقحريغب ءامدلا كففسو » ناتهبااو ب ذكلا ىلع هللا لام ىطعبو 2 الا ىلع نع التلاربظب نا

 * ةقايسلاوذب-هاج رب ملونيخيشلا طربش ىلع حبص ثردح اذه«دتبم ماوهلاضا ى ردي الدبعلا

 يبا نع :رمعم نع قازرلا دبع با مييهاربا نب قاحسا انثىلاعت هللا مسرح كم ىناعنصلا ل عنب دمت !بربخا »

 دهس اذ” ىموديسلا ميهارا نب دمج رصين وا ياو ناوهدلا ميكجحن دم ن نربطبا ابربخلا ىبوجلانا رمي

 لاق لاق هنع هللا ىطر رؤىلا نع تيم اصلا نب هللايبع نع ىنوملا نا رموا ان ةماسن دابج انة رييهنا

 لاك دسم م موتنا عيطتبال ىتجسادنلا عباج اذا منصنا في ؟رذاباا لسوف ادهم هللا لص هلال وسر

 سانلا تاماذا منصن ” فيك لاق مث 6 بعت لاق 7 هلوسرو هلا تاقلاق كدحسم ىلا كشارفنم الو كشارف

 ورم تح سانلال بقا اذا عنصت ”فيك لاو من مر بصت :لإق لما هلوسر و هللا تاق لاق بيصولاب تييلاذوك وح

 ايلا »

 اتسددعا "ف ةوءايلاتف كلو كف "دف كلكلب ل لاق ةىضعب أ ىل كلل لاوس 0 7 لخدافوع الاعفىف 0 -

 سدقملا تي حتف م - لائدح (كلتئادحلا لقلاقم تيكبف هللا لوسرتوملا# نهام تاقف ةعاسلا يدع نيب

 يتحاين دلال حاف ولاة ثالث تاق ثالث لق معنا يصائيك ىتمايف ن زوكي تومو لاةنيتننا تلق نيا لق

 : سيخ لق هت هيلع تاخد إلانيملبملا نم دحاىقب إل ةنتفو عبإ 000 تلق عبي رالف اهطخسيف هَل اما لجرلا ىلسب

 0 دغيم الار يشع ىنثا ةياغ لك ةياغ م ى نيبو مكس نوكت هن دهو سمخ تلق
 هلاو هيلع هللا لص هللالوسر نا ايلا ٍ كلامنب فوعنا اومز ساومت م اع ناك اللف لاق ةازها لم ىتج

 كر دان من كتالظا سمج نكلو ةدماذهلزا ذاممل لاتفثالثلا قب و ثالثلا نهنم ناك دّيفاتس ٍجدعا ىللاق سو
 كبنسو اين دِلاو بذكيامطع هللا لإم ىلعمي و ربانما ىلع نءالتلا رهظي نا تميلف توعينا عاطتتسا | م اقيش مرسم

 *(م خ ) دتهم ماوهلاضا ىرجنال ملا جيبصيو ماسرالا عطقو قحريهب ءام دلا

 يتجبانلا عاجاذا منصنت فيكر ذأبا ايام وفسر فيلا نعت ماصلان هللا دبع نعىن ولا نا رمتىبا نع  رمعم »

 لاق 9 " فعن لاَ مل هلوسرو هللا تإق ك دجسمىلا ثاشازرف نمو كلشارفىلا كسلجب نم موتنا مطتسال

 كح يل لاق من 0 ١ لاق 6 هأونلا و هللا تلق نسا تيا نوكب ى ٍح 2 يكس فك
 ك0 اي ايا فن ها ل ءادحأ © اص تا
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 ا كاان هلل ىاعدو ايبا يابا دو ةيطتاطستلا

 ش مماجير فيو كلر ل حيحص ثددحاده « ةينيطنطسملاا زغف 3500 ثيدحلا اده

 | ليففانع بو ايفان دينسانبريفع ني ديعس 939 لاب ٌسص نب م اه اننىدادغبلادممن دمج رفمجو ا 1 اب ريخا 2

 ٌْ هللا دبعاعدف ةيمورلاو ةيتيطتطستلادتف : انركاذبلوق |هنغهللا ىضر صاعلا نب ورم حيدادبعممسمما يدها ةنأ

 ُ متفن نيتندملا يالجرلاَمف 3 او هيلع هللا لص هللال وشر كيعاكك لاول هحتنف قودنصلو رمت نءا

 ١ 5 هاجرخ مونيخيشلا طش ىلع حيي ثنادح اده * ةينيطنطسٌملاةندم ديرب لقيه ةندملاق هللال وسراي لبق

 | ىردلا ميها ربانب قاحساانث ىلامتةّللا اهس رح كم ينامنصلا ندم نع ندمت للادبعوا# ىنربخا :

 ْ .هللا لص ىنلان اامهنع هللا ىدر هللا دبع نب رباج ن ءاطناسن - نم رلا دبع نع ميش *+ ىلا نع رمعم اهات لادا

 (.لاقهللا ل وسراب ءابفسلا ةراما امولاق ءابغسلا ةراما نم سمكا تلاكذاعا ةرين ىسكل لاقل وهل اوهيلع

 || اوسيل كئلواف مهملظ ىلع مين اعاو مهسذكب مهقدص نف ىتنس نونتسنالو ىدج نودج الىدمينونوكي ءارصا
 [ميماناو قى كفلواف مهملظ لع مهسنلو مهذكي مهقدصل م ىضوح ىعنودرءالو مهم تدسلو ىنم

 8 ايزاهرب لاقوا نابرق ةالصلاو ةئيطخلا فطت ةقدصلاو ةنج موصلا ةرم نب بمكان ىطوح لع نودريسو

 أ اهمتمم هيف عاتبفف نايداغسانلا ةريع نب بمكاب هءىلوا رانلا اذبا تحس نم تب مل ةنجلا لخدبال ةرحنإا

 هداج لودانسالا يمص ثيدح اذه وشل !اقوا

 ثرالنان ورمي ربخا بهون هللاديبع انيىتالولا رصنن رحب ا بوقس ب دم سابعلاوا 4 انيدح »

 عمن ايس للق هنع هللا ىذر ىنحش الا كلامن فوع 7 ,عىببعشلا نع اص َن نانا نع لالهن كيعس نع

 .تررصذا مدا نم هبق ىف مس هل اوهيلع هللا لص هللالوسرو كوبل ةونغيف ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر

2-6 
 0 ا ب 0 كتعموس لأ 0 0 هللأدع ىنادح - 5 0 كيث ]ولا ,

 د

 00 2 اا لا سف

 * ص ىص «:هينطءطسملا 7 هتدش ع الا 000

 | اهناةيمورلاو ةينيطنطسقلا ميتانرك اذن لوقو رمت هللادبع عمسهنا هيدح ليبقىنا نع بوباىبان ب6 ديعس ف
 يال جر لاف بتكت مل وهل اوهييلع هللا لصهّللا لوسر دنعانك لاَدف هختمق قودنصب ورم ن هللا دبعام دفحتفب

 ٍْ *( مخ )ةينيطتط ملا دب رب لق ه 4 ةنادم' لاق هللا لوعرابل |قرست ١ نيتنسدملا

 | هللا كذاعا ةريعنب بمكة سوهلا اوهيلعّشلا لص ىنلانا راج نع طب ان نمحولا دبع نع ميثخ ىلا نع# رمعمو»

 |. هيحص# ثردملا ىدسبنووكحي ءا ما لاقل لورا ءارفسلا راما امو لاق ءاهغسلا ةراما ن د بكا

 مم ضحي انيبيلاق كلامنب ف وع نع ىبمشلا نع اص نينايا نع لالهيبانب ديعس نع ثراملا نب « ورم لف
 | تريسذا مدا نمةبق ىف ٍلسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر وكوب ةوزغىف لسو هل أو هيلع هللا ٍلصاّنلا لوسر

 ع
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 (4ج) «.٠ محاللاوزتفلا باتك) 2200164000 ١ ١ « صيخلتلا مكر دتسللا)
 ثدحلا اذه سلاج كلنا اك قمل كلذنا هللاو لاتف باطلتا نبرم بكنم ىلع داعم برض منلاق لاجدلا

 « همدش ىذلا دتسملاب قئاللا وهو لاجرلا طرش ىلع حصص هدانسا ناق افوتوم ناكناو

 ىصيصلا ريثك نب دمت انن ىضاقلا مثيملا نب دمت صوحالا و انبوب ريصلا دن ركب دجا وا 4 انندح ا
 ىللان ناوهولسو هل . اهسلع هلا ىلص يبل باوحا نم لس رنرمخ ىذ نع ةيطعن كاسم نع ىجا رونا ان ا

 نما و دع مومن نوزفت حان احلص مورلا نوحلاصتت لومت : لسومل وهيل ليصل وسر عمس هنا ىشاختلا

 لوقت و بيلصلا ب اغ مورلا نمل" 6 لوعيف لولتى د جر عاو زيد تح نوفر صتنو نومنتتو نو رصتتق مارد

 مورلا روث و هقدبف ديعب ريغ مهم و مهيلص ىلا ملسلا روثيف مهني امالو ادت بلغ هللا لب نيملسملا نم لئاقأ

 تسلا

 -ت

 ب

 نيناك تحت مكتوتايف ةمحاملل نوممتجيف نور دّميف برعلادج كلانيفك مورلا بخاصل مورلإ لوقف ةداسبشلاب |
 * هاجرت ملو دانس الا مي ثيدح ا ذه ه افلا رمثع انثا ةباغ لك تحن اع
 ىازوالا انن ركبت نب رشب انب ىنإلولبا قياس: نبأ رصخ: نت نحاننا بوس نب نم سابملاوبا ب انندح دقتونإ»

 ندا انيدحب لاق اهم: تيقو .نادمم نب دلان لإ ايزكر يائءاو لوسكت ماق لاق ةيطع نبناسح ىتثدح |

 هللا ل وصور تعمس لاق سو هل او هيلع هللأ ىلص هللا لوسر بح الن ىل 3 قلطن!' لاقت ريك نب ريبج ٍ

 نوحتفوزوملستو نورصنتفاودع عومتنا نوزغت مئانما احلص مورلا يكحلاصتس لوقت لسودللاو هيلع هللا لصأ
 بيلصلا ق ديف مهلاموقيف نيملسملا نم لجربضغبق بياصلا ةيارصنلا نم لجر محلمقريق جرع نوفر صنسمتأ

 «لوالا نم ىلواوهو دانسالا حمض ثيدحاذه « ةمحلملل نوممتجيف مورلا بضغت كاذدنمفأ

 نديلولا ىثدح ىعءازملا هللادبع نةدبع ان مامالا قاحسا ندمحان قرودلا دمح نب هللا دبع 4 ىريخا »|

 سو سو

 * فوقومبص# سلا هلثااك قلن كلّوزلا
 هيلع هللا[ ص ينلا بادصا نم لجر رح ىذ نع ةيطعنب ناشح نع ىعاز والات ىصيصلل ريثكن .« دما

 انئاادلج مورلا نول اضتلوق : لسودلا او هيلع هللا لص ايدو ىئادنلا ىعا ن .اوهو سو هلآ

 باغمورلا نملئاق لوميق لولت ىذجر ءاولزمت ىتحنوةرصنو لاو رصنتف مه ارو نماودع مووحا كوزت ع

 هقديقدمحا ريغ مهموهو مهيرص ىلا ملسلا روثش مهسام ,الوا دتيقساع هللا لب نيملسملا نم لداق كوقو تيلصلا

 نيملسلا نمةءاصعلا كلتهللا مركب نولتقيف مهتحاسا ىلازوءالاروتو هنواتميف مهبهلبصر ساك ىلا مولا ْ

 ةياغ نيناك تحت مى قار ةشلناان ومع قاورذتفا تدلل كايرتكم مورلا بحاصلمورلا لود ةداهشلابأ

 ه مع وك اهلا رشعانت اهب اغلك تت :
5 9 

 1 نادعم نءدلاخ ىلا ركز ىانا ولوحكم م ماق لاق ةيطع ن.ناسح ىئدح ىعازوألا 0 ركب ع رشن ال

 هل اوهبلع هللا للص هللا كوسوب تملا لاف رش ىذىلاا انم 0 3 ١ 10 و ايويتشو

 | نيملسملا نم ةءاصملا كلت لجو نع هللا مركيف نولتقيف مهتحلسا ىلا نوملسمللا روثب و هنولتقيف مهل رساك ىللا|

 راانيبةل اصماركذ )

 < مهنيي ةيراحملا مثنيماسملاو
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 لل اسس سلا د مسي ييسيب سسس

 (4ج) ”' 6 مخاللاو نتفلا باتك5 * : -  ).+:6 ١ ” (نصيخلتلا مم كردتسلا )
 نمربانم مهلّلا يفنوباحتملا لوقت لسوهل او هيلع للام هللا لوسر تمس لو هنع هللا ىضر لج نبذاعم
 هعمتج ركن مانشلا ىلا زبجتف اهرامشا وابلهاو ماشلاهل تركذف هعم ثّقاف ءادبشلا مهطبمي ةماايقلا م ور و

 راهي رف لسا تأاو ملسوملاو اوه. دلع ملا لاك ىعلا تن رص ديل امهبعهللا ىضر نماملا نإ ورمعل لوق ةتعدسف

 هلوعاتتكف ]هو هوذانه لا بنمو مانقدف ادخاوازبق (ملر مك انيجاناف هن ًارماونوع اطلاةننا تاصاقدلها

 | ل ل ناف هومبتاف كربظا نوي *هّيا باثك ا ذبف ملا ىلع نزؤكب منكن لاق

 اره تّقاف قفانملا لادجو ملاعلا ةلزو ماباو ىسزافلا نالسو دبع ما نباو ءادردلا ىلا رعوع ةيالثلا ءالؤب

 ةاجنلاب ميس غاىلع نودبشن مهنا الولءاشلال ها ىلع | من لاق هنعتلا ىطر دوم نا | تقاداف قا رملا ىلا تج رخ6

 ماعلا ةلزو لو 1 اقو ىسزاعلا نايلسو ءادرانلا ىلا رعومبو كي. ىتاصوا تلقلاق انو لاق ذ اسم قدض تاق

 : وقت هتعمسف ىسرافلا نايل نتا منا دهم هدنع ثقف قم ةلز ثناكا ءاىحا ناانىلل اقترحت م قفان :1لادنجو

 تقف فاتخا اهمركانتامو فاتثا اهم فراعتاف ةدنمدونج حاورالانا ل وهل 1وهيلع هللا لض هللالوسِرْلاَ

 * هاج رح 1و داتسالا يوك ثررد اذه «همداخنيبو هئينزاهتلا مسه وللا م منعت | رمش هدنغ

 انثرواش نس يغش ندمان ىو رينلا د نس نب ديل ولان سانعلا | اناقيوح نإ م ناموا #4 دش

 سدقملا تب :نرارمج لوقت ناك لبجن قام ناري ريح نب هللا دبع نع 1100" نددزب ن نجر اادبع

 جو رخ ةفططشلا حتفو ةينطتطسملا حاف ةمحالاروضح و ةمحللا روضح برش بارخو برثي تازخ

 لاجلا

 ملسسوهلاو اوهيلع هللا ىلص هللا لودتول امص لو لبج نذا ها 0 تاطيق ةنيدملا أ ماشلا نم

 اهراعشاواهاهاو 00 ثكلاول تركذف هممَتقاف ءادهشلا مهلعبمي ةمايقلا مونر 7 نمر 4 م هَللاف 5 زواحتلالوغ وه

 تناو لسو هل او هيلع هللا للص ىتلا تبحدمل ص اعلان. ورمعل لو هتعمسف هعم تجرم ماشلا ىلا زهجتف | ,
 ليق وهو ذاعميلا انعحر متانفدق ادحاو ارق امل فشلا ء يجن هن ارماولوعاطلا هنبا باصاف هلهارامح نم لضا

 هريسفن نم 'ىشمكيلع لكشا ناف هوعبناف كر بظان يب هللا باتنك 1 ذهفرعلا لعذ وكبن متنك نأ لاقف هلوخانيكبف

 |ىلا تجرخ مثار هش تّقافقفاثملا لا :دجو ملاعلا ةل زو مك اياو نالشو دبغ مانأو ءاذردلا ىلا ءالؤمب مكيلمف

 لاقذاعم ّىدص تاق ةاجنلان مهتفا لعزودهشي مهلا الول ماشلا لها يلا من لاف دوماسم نناتنن اف'قارغلا

 ىحاْناايلاتف تحتم قفانملا لا دج ملاعلا ةلزو 5 1-لا نالبلو ءادر دلا ىبابو كن ىتاضوا تاقلاقامو

 ملسو هلآآو هيلعّلا لصهقلا لو سراة وت هتمم ف ئملر افلا: ن الس كيلا 5 ا ارهش ه دنع تقاف ىنم ةلؤ كتناكامتا

 مشو لبللا مسا زهد ةءايلغ تشات فاتجا اهتمزك اننامو تفاتا اهتم فرات ا-ف ةادنحم ةونح و رالا نا

 * دوادونا ةكرتلعالا دبع (تاق) سيح ههمد اخنييو هنبر اهنلا

 نهللادبعنع لوحكم نع راج نبع ز ن نب رلادتع ان .بيمشن دمع 3 ديِلولا نب سابعلاا ذل زيص الا اننا 2

 تنل راوتلنو للا بالشيخ اركي تارخو برم باخ نسل ةلادل اجر يا ناز ريغ

 لاو لاف باطلا ن رم بكتس لع ذاممبرض مث لاق لاجندلا'جورخب ةينيطنطسقلا حتف و ةينيظنطدقلا تف

 لا 6060



 (+ج) ٠١ « محاللاو نتنلا باتك 6( © ضيخلتا غم ك رادتسلا»
 ٍفدذقلا من لاو ةمالع وا ةباؤا لقا نم كلتل لف هللالوسراي لاقف.لا 3ع! هلم يما ءا ما نام دحا

 * هاجر 1 ودانسإلا مي ثيدح اذه« سائلا نغ,ةمجلملا نامل «!!لاسراو كجرلاو فايلناو

 يناهسصالا ؛ةمورائ . ميهار رباني دمج هللادبع ونا أبنا قاهلط الادهان لا هتلادع نبدمجب للادبع وا انربخا

 ىبابيشلا ورمييبانب ىيحي نعيم ازو الا نع ىروثلا ديعس نب ل ايفسانس ينادمبلا صف+نب نيسملا دمع وبان
 موقرانلا قرلسس ودل ا وهيلغ هللا ص دخت ةمانم نينيد لها لعالينا: لاةناهلا نبةفدذح' نعىملي دلانبا نع

 نولوموقو رجفلا ورصملا نابالص اههاعا ةليللاو مويلا يف تاولص سمن لابام الالضأانل وان ناك نان زراوق
 « هاجر لو نيخيشلا طرش لع مي ثيدح اذه.« لتف ناوينز ناو مالكن امال

 اننولسم نيديلو لاننا قشم دلا بوباوباانا يملسلا ليعمسا نددمشاننىضاقلا لماك ندمجا رككوا 4 انثدخ 9

 لوقييبال وللا سر دااباعمس هنا ثدحب يرضملا هللاديبع نبرشل تءمس لاق ىبب يلا رن ءالعلا نب هللادبع

 ةبق يفوهو كوم ةؤزم يلسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر تلا لوق ىعجش »لا كلام نايف وع ٍتءمس

 ()منغلاساتمكعبف دخاب نابوم مثسدقملا تيوتا لب ةعاسلا ىدب ني اع دعا فوعأب يلِلاَعِف مدا مد ان

 ةده مهتلخد الإ برثلانم تب قبال هن 6 اطخاذس ل اظيف رانبد ةئامزجزلا يطع يحاكي لاما: ةيدافتسا مث

 اذه انركاذف لسمن ديل ولا لاقافلا رشعانما ةياغنيلاع تحتمكل وت أفنور ديف قراساالا يف نبي و مكتب ان وكلا

 ةررصيلا نءيربمملا دبعس ين ريغ !خيشلا لاف س هيلاتي سئخمهلوت هنيدملا لها حوش نم نماخيش ثردملا

 سدقلا تحتف لذي لوقو وهل اوةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا هذهب ثدحي ناك هنا هنعةتلا ىضر

 * ةقاّيسلا هذه ةاج رخو نيخيشلا طرش ىلع حب ثردح اذه «*سدقملا تم نارمج

 انئ يسومنب لّصفلا انث رصع ىزو رملا دامحن ب ميمناننيا رعشلادمشن لفلان" لمؤملا ندم « ينربخا ف
 تمهسف ملعلا بلط يفةنسدملا ىلا ماديلا نمترم دقلاق ةريمحنب ثراملا نع ةم ركع نعرواسملا يبا نب ىلعالا دبه |

 ١؟توميف منغلادخإب ءاد ةلمبموضي وهصامع )١( ةمرفاظ نا

 تفسملاو فذقلا من لاقةناوا ةراما نمثللتل لهف ل ةفةنس ةلاميتداءاجر ةدمىتما نمدحاهنع ىنل اسامى شنه
 «لظم هدانسا (تلق) 3 ةسانلانع ةنجاملا نيطايشلا لاسراو فجرلاو

 ٍدمح ةما نم نيد لها معاليلا لاق ة ةئدج نع ىمليدلا نا نبا نع ننابيقللا | ف حب نع يعازوالا نع# يروثلا »

 |هامعا ةليللاو مويلا يف تاولض سيمج ل لاب ام .الالضءانلوا ناكنا نولوق موق رانلا يف سود" اوهيلع هلام

 :  (م خ)لتق نأ قزناومالكناعالااغا نولوش موقو رحفلاو رصحلا ِنانالص

 تيا لاق كلام نب فوع:تممس سردا ابا تءوس هللادببعز نشل تعمس ديز نب العلا نبي تلادبع»
 ةعاسلايدب نيباّتسددعا.فوعاب يل لاف مذا نمةبقيف 1 ةوزغ ىلسو ولاو هيلع هللا لص تاو

 هل وق ةنيدملا لها خويش نم اخيش ثيدحلا اذهان ,يك انف ذلسم نب. ديل ولا :لاق ثم ,دملا:سدقملا تب حتفمن وم

 3 2 )سده تب ناره سم دّقملا تب حيف نادي خبشلا لففيمالا تم .ممنقمأ

 ب

 تدق لاق ةريك نإ ثراملا نع ةمركع نع دداسال يان الادما# نس ومن ل افلا دا ن4 معن 9
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 (4ج) « تلو باك 4١ ١ (سيخلتلا مم كر دتسلا) .
 الع هتقلتف طبخ يف .اهقزف زوجت اهلع تاخ دف !ههجوىف ةرمح اهءاصا اهنا للا دبع ةأ رضا تنئز نع دومسم

 ال اناكا عاطف هدتادق ةرقجا نم تيقرتسا تلاّف اذهام لاق اها هآ زف هنع هللا طرد وفشم نبا لخدف

 اهيلوتلاو مكاهلاو قرلانا ابدخ لسو هل اوهيلغ هللا لص هللالزوسرنا كاتم تلاق كل زمشلا عع ءاننغال هللا دنع

 طرش ىلع داتس.الا مي ثندح اذده *«لاج رلا جيم ىذلا وه هيل وتلا لاق هيل وتلاام تاقف لاق كرش

 * هاج زخم اوت نيخي .ثلا

 نع ديعس ينا نب ةجاطىربخا هللادبع ًانانادبعأما هجوملا وبا اناىزورملا ميكحن نبط 4 قاع

 هياليلا لوزن ليغ تع ام مت املا تلاقاهنااهنع للا ىضر ةشئاع نعدم نب مساقلانع ججشالا نب هللا دبعنب ذيكب
 ا « هاجرخم ملو نيخيشلا طرش ىلع دانسالا حيعص ثي دحاده « ةميهت س لف هدعب قلعامو

 | ريكب نب نيكسمانثى ا را .بيعش ا نإ ملسموبا انثبلاغنب دمحاننب ولاني دما ندم خب

 [مهللا ىلص ىببنلا دعاورك ذ لاف )١( ةرشنلا_-رع كلام ني .سنا تلأس لاق نحل نع ءاجرؤا نع ةبعشن

 * هاجرخ 1وقارولا رطموه ءاجرواو حنيحص ثد دحاذه :ناطيشلا ل نماها ملسوهل او اوهيلع

 ب( محاللا و نئنلا بات ع
 اسادبع نب نامل انت يملسلا ليعمسا وبا انث دا دعب ىض اقلا اخ نب لماك نب دما 0 74
 ْ نع ييسكسلا دعس نب داعم نع ءاطع نب ديزي نع ناوصعي ذنب ديعس نب دي زئانث ممّن ديلولا 3 دلا

 لسمو هلاوهيط هلئا ىلسد هللال وسر عم نحناميب لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابعنع ةيمايبا نب ةدانج

 لال | وهيلع هللا للص هللال وسو هنع تكسفلاق كتما ءاجو ةدمام هللال وسرايلاةفلجرلبقا ذا فوقو

 أمنع ىلانام ءىع * نع ىتناأس دل سول اوهيلعتلا لص هللال وسر هللاْف لجرلا لا لوم تا ع تدي ولا

 لح عمج ٠؟ رحسلاوا ةيقرلا نم برض 0
 ربا لخدقارملع هتقلمق طبخ ىفامقرف زوكابلع تاّخدف اههجو يفةرمح اهماضااهما هللادبع ةأرما بنز نع

 امدح سو هل آو ةيلعاللا للص هللالوسرنا كربشلا رع ءاينعال تلناديعل انا لاق همطتفاهلعد راو رعسم

 « (م خ)ل اجرلا جيمامهيلوتلاو 2 رشديل وتلاو ماملاو قرلانا
 ٌ » حيحص «ةميمتت سلف هدم قاعامو ءالبلا لوزن لبق ق لعام متاملاتل -اق ةعئاع# نع »

 : هللا لص ينلا نع اوركْدِلاَف ةرشنلانع اسناَتلأ- ن تا قرعغءاجر ىنا نع ةبعش نع ريكب ن6 نيكستم و

 « ممرعص#« ىارولا رطموه ءاجرونا# ناطيش شلا لي نم ابعا لسوهل اوهلع

 <# ماللاو نّيفلا ب انك قوس

 نب ةدانج نعي سكسلا دعس نيذاعم نعءاطع نيش رب نعل وصعىُذ نبدهيعس نب ديزيان :.دح لسم نب ديلولا »

 لإقف لججر ليقافا فزقو مو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسو عم نحن ان لا] قرف املأ نيب ةدابغ نع ةبما

 |تاسرنولل اوديلع هللا لص هلال وسو لاف ىلوم انالثهلأس تح هنع ذل هايتي ةيمامأ نإ كوسراب
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 11ج. مئاقاو قزلا تاتكأ 1١ 6293 30 6 سياول كرا
 ه هاجرخم لو راسم طرش ىلع دانسالا حب هت” ثب دحاذه ءانحجنا الواتحلفا اها . وتك افلا نغ لسو

 قاحساوا انثورمتني ةيواعم انثيدزالا ارضنلانب دمحأن دحأسا هيولابن, دما نب دمت ركل « ىتدحو

 َتاَلَولسَو هلاثتف هلك اف بمكح ن.ىبا يم رلاةهنعز قاع وظر راج نع نايفسىلا نع شم الا نعىنرا نقلا
 « ءاوكف ابيب ملسو هللاوهيلع لاح

 دعس ىوكملسوهل اوهيلعهلنا لصهّللا لوسرنا هنعهللا ىضر سنا نعى سهلا نعرمعما نمير زينب دم ريان دح وف

 « ةكوشلا نم ةرارز نا

 م وهل اوهيلع هللا فد ىتلاهمسك هلكايف ذاتمن, دم يئرلاق راَجنعري اونا ان ةءواعم نب ريهتز < انئدح ل

 * هاج رخيإ و طبم طردلع حيد ثردح اذه * اثنا همن رم رو*م لاق قش هدس

 ناطقلا نارمح ان قوزرص نيرمج انثى ذاقلا توقعي رد فسوب انث يتقثلا" بوم نب دما: « ىتربخا:» |

 انافانق لسوهل اوهسيلع هللا ىلع هللا لوسرو ةحاط ونا ىقا وك لاق هنع هللا نذر كلان نننا نع ةداتقنعأ

 * هأح رخو دليلا ايي يبخل اذه عةهنع كب :اهنأ

 مصاعوا ان'لسمو ا | أننا (الاق) ىنتثلا بوّتعينب دجا ديعسواوىماسلا ديجنن ليعمساورمتوبا # ىنربخا ف

 هللا لصدللا لوسرلاقلاةهنعهللا ىضر صاع ةتعنعزاعاهن ' حر شم نع ديبعن دلاخ نع حيرتشنب ة ةويح نع أ

 * هاج ريل هد نسال مسرح . تا ادهم 2نا ريدان دوما هللا عدوالف ا مس هللاو هلع

 برسم ا
 ىسوم انن بيعشى بانت دما ىدعانت دمحا نب نسملا نب هللا دبع ا | نركدموا خيشلا # انثدع

 نب ةبتعن. هللا دبع نع رازجلان ىبحن نع ةينن. ورم نع شمالا نع يتوكلا ةملسمن. دمج نع نيعا نا

 ١١ راتصلا قولح ىف قط, رحبلا نم باح ,ضينا 'ىشا وه (1)

 * ( م) احلا الو انحافا ان . وتكاق

 هلال وسرويلا تع هلك ىف بنك فا ىزتلاق ماجن ناد ىلا نع شمالا نءيرازقلا4 قاحدا وع

 ه ءاوككابييط لسوهأ اوهيلع هلا لأ

 ةرارز ندمسا ىوك لسودل اوديلع هللا لص هللا وسر نا سنا نع ىرهزلا نع رمممانم عير دري

 ئ * (م خ) هكوشلان م

 هديب لسو هل او هيلع هللا لص ىبنلاه مسخ هلك !ىفقاممن. دعس ىرلاةراجنع ريبزلات ةيواممنبم ريعز 8

 ] *(م خ) ةباثلا همسخل تمرو مثلاقت صقشمب |
 انآ رظا نع لسوهلاو هيلع هللا لص هللا لوسرو ةحلطو.ا ىنآوك لاق سنا نع ةداتقت نع «ناطقلازا رمج لف

 « يرجح« هت تيس

 ' نمودل هللا عدوالق ةعدو قاعنم اعوفرم صعأعنب ةبقعنع حرشم نع ديبعنإ دلاخ نع ءاحرشنإ 4« ةرح#»

 ب حصص :هإ هللا مالف ةعبعقلع

 دومسم نةبتع ن هللا ددع نع رازملان ئيحب ىبحب نع ةزم نبو رم نع ء شمالا نع وكلا ةغلسمن 4 دمج و

 . نوم... هسحب

 ا 2 م



 » نمير 0 ءاعدلا

 دس سيسبب كيو

 (6ج)  «ماقاوقزاباتك)' : >0 1 ال

 هناي هئية تلو رول طز م بص تبعا ذه

 (انندحو)و رمزي مزالمانذ دسمان ىيحننب دمج نب ىيحانن ىقابيشلا ب وقم نب دمش هللادبع وا مك د 2

 نب ىلع انث ىنا ىن ” دح لبنح نب دمحا نب هللا دبع ان ( الاق )ىببطقلار فج نب دمحاو هيقفلا قاحسانب دنجا

 هلاوهيلع هللا لض ىننلادنع برع هتغدلهبا ها نع قاط نب سبق نعردب نب هللا دبع ١ اشو رم نب مزالم انثىندلا

 « هاج رخم مود انسالا ييعص ثيدح اذه عهدي ح سمو لسوهل اوهيلع هللا لص ىنلا هاقرف سو

 ديزي نب دلاخوبا انث ريع نب هتلادبع انن ى اعلا نافع نب لغنب ىرسحلاانث توق نب دمحم سابعلاو ا اند

 انئساياىبا نب مدا ادنث نيسحلان ميهاربا انث ىضاَلا ناملان بن حر لادبع( انثدحو )ىتالادلانخرلا دعنا
 هللا لص ينلا نع امهنع هللا ى ضر سابع نبا نع ريبجن ديعس نع ورمن لابنملا نع دلاخ ينان ديزي نغ همسك

 ميظعلا ش رعلابر ميظعلا للا لأسا تارع عبس دنع لاتف هلبعا رضخح اطردم ايلا سو هللا و هيلع

 دءهاجرل مل ونيخيشلا طرش ىلع حب ث دحاده# ض رملا كل ذنم هللا هافاعالا كيفاعيو كييفشن نا

 ه نيسألاو نسكلا ذوعب ناك ه دانسأب و رمع نب لاهملا ثي دح لعاقشا ا

 ىتا نع ليث ارسا ابا ىس وم نب هللأ ديبعانن ةوعسمن ديعسات يوبحلا دمحانب دمح سايعلاونا # انربخا و

 اولاعف' لسسنو هل او هيلع هللا لص ىنلا اونا ةثالث نا هنع هللا يضر هللا دبع نع صوح الاىبا نع قاحسا
 ناو متئش نا هووك | ةثلاثلا لام تكسفاو داع مث تكسف هب وكنفا ىلا ان فصوف ضير انلابحاص نا

 « هاجرخم و نيخيشلا طرش لع داتسالا م تريهسأرذخأء هوططرا ميج ٍ

 3 لاهنمن جاجحات ى وبلا زيزعلا دبعنب ىلعو يضاقلا قاحسا نب ليغمسا انن لدعلا ذاشمحن يلع انث دس » |

 هل او هيلع قلل قا لوشر لاف هع انضر نيصحن نارمت نع فرطم نع حايتلاوا ان ةماسنب دأج أ

 ملس و

 5 تايلكلا لاقامة[

 هل اوهيلعاللا لص ىبنلادنعب رقعهتغدل هناهيبا نع قلط نب سبق نعردب نب للادبع انثورمنب « مزالم 9 |
 8 حبحص# ةدد معسمو ملسوهل 5 ةيبلع هللا لض ئبنلا ءاقزكلسو ٍ

 هلو هيلع هلأ لص ىبنلانع سابع تأ نع ريخل كييعصم نمت لاهنلا نع ينالادلا دلاخىلا نعوريغو# ةعش 2

مالم تام عبس هدنع لامف هلجا رضح ملاض,رمداع نم لاقل سو ]
 كينشن نا ميظملا شرعلا بر معيظنلا 

 م خ)ض رلاكلذ نمدهللا هافاعالا كرفاعإ و

 اولاَقق لسوهلاو هيلع هللا لص ىلا اونارفن ةمالث نا لادبع نع صو>الا يفآن ع قاحس'ينا نع  ليئارسا أ
 ناومتتشذا هووكا ةثلاثلايف لاقت تكسفاو داعم تكسف هن وكشفا ىلا هل فصوف ضيم اثل ايعاصنا |

 7 عزو راسو ضيع
 كلا نع لسس و هللاو يلعنلا لص هللا لو سر ىهت لاق نا زم نع قرط منغ حادتلاوا ان ةملسن ا دام »

 انوتكاف 40
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 510000101010000 خذ || 1 |[! 1]1]1|]1]1]1 1 0010101070137 د ذ ذ زذ ز ذة ةزة500ا0017170 0

 («ج) . ٠١ (متاهلاو ىقرلا ْباتك) < .,. + 61100 >1 16 صيخلللا عم ك ردتسلا)
 ان عر ولا نب نضاعانىرهزلا ق احسان ميهأرب!انن ةفوكسلاب ناييشلا ةبقعن د نب ىلع 4 انربخا »

 قرزاكو مزخ نب هرم هللاقي راصنالان لج رءاجلاةاههنع هللا ىضردلا دبعؤب راج رعد أيفس يلا نع لا

 هذهدذهب نسأب الل اعف هيلعامصّقف ىلع امصقلاةةيملا نميقرا ناو قرلا:نع تبرم علا وال وسراي لاف ةبملا نم

 قرا انا: و .قرلا نغ تيببكا هللالو سراي لافت رّمثلا نم ىترب ناكو راصن الا نميلا> ءاجو لاق قّداوم

 « هاج رخو و لسم ط رش ىلع حب ثيدحا ذه# لمميلف هاخا مهني نا ع اطتسا نم لاق برقعلا نم

 ن دامب انتل يعمسا نب ىسوُم اني, ب رح نبريه زنب دححا انن دادغب هيقفلا 1 دما ركي وا 4 انادح »

 لسودلا اوهيلع هللا ٍلص هللا وسر لاقلاق هنع هللا ىطر دوءسم نا نع شيبحن.رز نع ةلدجنب مصاع ان ةملس

 تيضر دم ىاى يقف لب او لبسلا اوئام دق مهتبيهو مه رثك ىنبحعاف مهعيمج تيأرف مسوملاب مالا ىلع تدطرع

 فروقرتسال ن , دلا م و باسح ريغل ةنملا نولخ دب افلا نيعيس ءالؤه و ِكلنال اذ بر ىا منلو وقف

 اد هلاع دف مهم ىنلعجي نا هللا عدا للا لوسرايلاتف نصخن ةشاكع م أهو نولكوت :ممرلعونووتكيألو

 نم ةائسالا حبيس ثيدح اذه «ةثاكع «ا اهلا كّويسلام ف ممم ىناعي اما هيلا عداهللالوسرابلاةفرخلا لجر

 قاحسان ركل ولا (هانندحام) كار (ليلدلاو)ههيلعلكوتلاربونل قرلا نع يبن هيف سيلو هاجرخإو هجوا

 نع دهاجم نع عنيجن ىلا نبا ان نايفس نع ينديلا اننىسوم نيرشد انقل علقو أسا ركب ونا لاق داشحن ىلعو

 ىرتسا نم ملكوت لاق سو هل آو هيلع هللا لص لال وسر نا هنغ هللا ضر هينا نع ةبعشب ةرينملانب رافنلا

 « هاج رخن 0 و دانسالا حب ثد دحاذه# يوت ك اوا

 هنأ نع اص ىلإ نب ليهس نع مزاحن رن رجانن ىلد الا نابييش أابوان : . دمأبلا قاحسا نب ركب, وا انيدح »
 تامانلا هللا تايكب.ذوما ىس؛ ؛ نوح لاقنم لاق لسوهلآو هيلع لا لص بنان نع هلا ىضر ةريره يلا نع
 تطعم -

 ام

 ةاارسرأ طارم قر , ناكو مزح نيو رمت هللاقت لجر ءاجلاةرباج نع نايفسينا نع « شالا 9 2

 ناكو ىلاخ ءاجولاة قتيلا وم هذه مذه-سأب. ال لاف هيلعاهصقف يلعارصق لاق ةيحلا نميقراان او ىقرلا نع تميم كلن
 ! *لعفيلف هاخا عفت نا عاطتسا نم لاّقف برقعلان :ميقراان | هللا لوسراب لاَمذ برقتلا نميقرب

 مهعيج تا ؛ًارف مسوملاب مالا يلع تضرع اعوفرم ذوعسمنبانع رز نعةلده- نب مداعانب ةملس نب م دام
 ممك نا ل ويف بر ىا من لّوفافتسريضر دحح يا ليقف لبجلا و لبسلا | وئام دق مهييهو هس رثك يتبعاف

 ةشاكع ماقفذولكوت. ممر ىلعونووتكي الو نوقرتيسال ن يذلا موياينح ريفب ةنجلا نولخ دداغلانيعبس ءال وه

 * حوحص# ةشاكعأبم كبس لاقفوبم م ينافجيذا هلا عدا لاّيفرخا لج رواقف هلاعدف مهنم ينام هللا عدالاؤ

 نملكوت م لاقرسوملا او هيلع قاوم هللالوسرا هينا نع ةريهملا نب رافثلا نع دهاجس نع « حيبجتيلا نبا

 «حيحص» يوتكاوا يرث

 يسع نيح لاق نم لآق ةرلسو هلو هبلع هلا لص يبنلا نع ةربرسهدلا ن نع هيأ نعليهسنع مزاجنب # ريرج ف

 نامسا هلها نم 1 نك ةليللا كك يح هزاع 1 تاره ٠ ثالث لخامرش ن تاماتلا تاتايكبقوم
 ب بتم 7 يصد يحك

 . لدن هاخا 6 نا ع نم)

3 

34 3 
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 كوب

 (4ج) ٠ .«ماقاوقرلا باتك) , .. ١ 64140 .:-  (صيخلتلا عم ك ردتسلا)
 |[ فلات اولا ةلعجاو ىرصبب ىنمتم مبلل تايلكلا ءالؤبماع دهباحصاو هلها نمادحا وا دصر ةنأصا

 ْ *ىتملظ نملع ىترَصْن اور انو.دملا

 | نابيشانن مانع نبق لط ان ىنملا ليعمسانب دمحانب دايز نب دمنبنسحلا ابنا قاحا نبركب وا م اندح ف

 | مجود مل لاح لكملع هللدحلا ايمسس ةسطع دنعلاق نم لاق هنغ هللا ىضر ىلع نع ةبحنع قاحسا يباع
 ا ْ #نذ الا مجو الو سرضلا

 نيميهارب انث سيدا ىلا نب .ليممساان' (الاق) دمن, لضفلاو ةعزخنب ئرسلا' 'ناهنيدمم ىنثدح ف

 د هللا لص هللال وسر نا امهنع هللا يضر سابعن.ا نع ةمركحع نع نيصحلانب دؤادنع ةبيبح لان ل ليعمسأ

 ْ النو لا هللا ذومن ريبكلا لا هللامس لوقت نا ىلا نمو عاجوالا نم مهماعي ناك لسودلاو اوهيلع
 * هأج ا ودانسالا حبصص ثيدح اذه «رانلارح رش نمو

 | نع ديعسن ىبيحئانب يلد ىلهدلا ىبحين دمت نب ىيحن ان تابشلا بوس نب دمج هللا دبعودأ انريخا

 | (الق)ةفذحو او ريثك نل دان ىسيع نب دمت نب دما انن دهازلا هللادم ,عنب دمخ هللا دعوا ( ابربخاو )نايس

 | ءافشلا لاقت شيرقنم ةأ ًارما نا ةصف>نع ةمثحيفا نب ناماس نب ركل نع ردكيلا نب دمع نايفسانث
 | «ءاج رخو دانسالا يح ثيدحا ده# ةصفح |هيملعملس وهل اوهيلعهللا لص ىنلالامف(١)ةلمنلانم قرت تناك

 نع ليفع نع للا 17 ريكب نب ىدحن 0 ناحامنب ميهأ ربا ن دهجا نا هيقفلا قاح سا نب روعولا 0 اند ل

 [ةملسما تيفىأر 0! وهل اوهيلع هللالص هللا ل وسرنا اهنعهّللا ىضر ةشئاعنع ةورع ىتربخا لاق باهشنبا

 اهلا وقرتسافةرظنا مل وهل اوهيلع هللا لصةتلا ل وسرلاقف ةعفساهمجوب ةبراج لس وهل اوهيلعمللا لصينلا جوز

 ه*هاحر و نيحشااطرش لع حب ثفيدح اذه

0111 

 “#1 715-7-110777 نييك لس ل كا

 )١( انربخا » ش م تسلا جر حورق ىهتلمنلا #

3 8 

 ع ْ ىرانودعلا ف ينراو ,ثراولا هلءجاو ي رصر ىنعتم مبللا تايلكلا ءال ٌؤماعد ةباحضا [يرم ادحاوادمر هناصا
 ناقيعبط هيف ( تاق ة)ىنملظ نم اعوا ةمناو * :

 | لاك لعاتندملا اًممس ةطعدنع لاق نم لاق لعن ةَبخ نع قاحساىانع ناييشانت مانغنب « قلظ »ف
 1 «نذالا عج والو س رضلا عج ودجا

 1 سو هل او هيلعهللا ىلص هللا ل وسرنا سايعْتا نع ةمركع نع نيصحلا نب دوادنع ةبيبحيلا نب 4 ميهاربا )»ف

 ٠ حيحص هراتلا رح يش نموراعن قرع ريش نم ميظعلاةّابذ وعا ريبكسل هللا مسلوق نا ىجلا و عاجوالا نم مهماعي ناك
 ا #* محا هنودق ميهارا (تاق)

 أ ءافشلااهل لاقت شرق نم ةأرمانا ةصفح نع ةمثح ىنانن نايل نب ركب ىبا نع ردكنملا نبا نع ىزوثلا اف
 اوديلع هللا لص ىنلالاف ةلدللا دره قر تناك

 4 * حيحص#*ةصفح اييلع سود

 ةرظناه لاف لاف ةمفس اوهجو: دل هاو تب . يف سولار اوهيلع هللا !لصّشالوسر ىأر ةشئاع# تلاقو »

 ه0 جا اويرتمات

 4سم “و



 1 1: ( ماما قرا باتكو (4م)  (ضيخلتا عم كردتسلا» :

 ىتأف لاق مم ه.لاق ةمجوام ولاق عجو هنواخا ىلنا هللا يني لاقفىنا ىعا ءاخإس و هللاو ةيلعّنا لص ىنلادنعأ
 0 1 رخآن م تالا عبراو ب نانكلا ةحئاق : لسودل آو هيلع هّللا لص ىننلاه دوف هيدي نيب همضوف هندانافإ

 هلاالهنا هللادبشنا رمت 7 نْمقناَو ىس ركلاةناو كاةياوميحرلا نم رلا وهلا هلاالدحاوهلا مكحلاو نيت آلانيتاهوأ
 لا او قلك قا قم والدروس رخو شرالا ويشن وارسل قاخ ىذلالا كبرنا فا سعالا نما ووهالا |

 نمت ايا تالثو تافاصلالوا نم تايا رشع وادلو الو ةبحاص ذختاام انرردج ىلاعت هباون إلا ةروس نمأ

 هللا يضر ناخيشلا (يتحادق)# طقأيش كاش هناك لجرلام اًةفنيدوملاودحا هللاوه لقو رشخلا ةزوش رخآ |

 * هاجرخنل وحي ظوفح ثردحلا د( ىبلكلا باتج ىنا ريغ#ر خأ نع ءمبلك تردحلا اذه ةاور امبع

 دازن دحاولاد ع ان دام انن لهذلا ى ىن د“ نب ىيحأن 0 كالا بوقعل نإ دمج ّللادبعوبا  انربغا »هَ 1

 هيف تاستغاف تاخدف لسان رص لو تي كبس ىلا# باير دج تيس يكس ن ناضل ا

 قرلاو ىديسا,تامذ لاقذ وت تبانانا اوص لاف لس وهل !وهيلعللاىلص هلال وسر يلا كلذ يمنقامومتجرفتت ٠

 * هاجر لو دانسالا سيح ثيدح اذه «ةغدلوأ ةمحواسغىفآالا قراللاَف ةحلاصنا

 نع كي رش أنل يابصألا ديمتن هع ات ىنزم ير ابا قاسسأ يركب واننبلا ف د2
 طرش لع تيم ثردح أده « ًاترالمدوا ة ةمحوا نيعنمالا ةيقراللاق هعقر سنان نب ساع نع يردن سايعأ

 0 اجرخم مولبسم :

 نعي ىلا تساج لاق ةيطعنب فسو ا ىبحتنب ىيح انئدح ةبيتقنب ليعمسا ابنا قأجسا نءركب ول # انندح ء

 ني هم حم

 اذا ناك لسوهل ا او هيلع هللا لص هللال وسر نرا هنع هللا ىضر كلامز. سنا | ننلوقت هتعمسا#ى هش اقرلا ديزي

 برقا ؟ةسداسلا نم ىلكلا ةيخيتانب ىبحوه )١(

 هن ىتتافلاق ملعب لاق همجوام لاق مجو هأخا ىلا هللا ىن الامين عا ءاجط لس وهل اوهيلع هللا لص يتلا دنع تنك

 اواو ةردقأ ةروس د تاق راو باكل ان ملسودل 00 هللا لص ىنلا هذرومف هيدي نيب هعضوف هندانافا

 ةءاووه الاهلاالهبا هللا دبش نا رمعل ١ !نمةآو ى ركلاةناو ميحرلا نجرلاوهالا هلال دحاوهلا مكحلا ونيت

 رشعوان ردج ىلاءتهناو نمل ةروس نم او قحللا كلما لا للاعتق نينمؤملا ةروسرخاوهللامكبرذا فارعألا نما م

 «طقا يش كشد مناك لجرلا مادق نيت ذومملاو دحا هللاوهلقو رشحلا رخانمةءالثو تاقاصلل لول نم تالا |

 « ركنم ثيدحلاو. ىنمطق رادلاه فم ىلكلا بانجوبا (تاقإ ظوفح ميعحأ
 انروص لاق فينح نب لهس تعمس لاق بايرلا يندج ىنتتدح مييكح نب نام ىنادح داي زنب 6 دحاولا دبع أ

 ةوضرتمإ إل اوسع لاقرسمإل] او هلع هللا لص هللا ل وسر ىلا كلذ يمنفامو مح تجرفن هيف تاستغاف ليسا ْ

 ”ةيذييل 0 'هيسوسا طعم, . ناطهلملا

 097 بايت نو: 018- وهلا.

 واس

 * حيحص# ةعدلوا ةجول سف ىفالا ةيقراللامف ةماصقرلاو ىديسانت 56

 ْ' أَ رب المذوا ةجوا نيعن نما ةقرال همر سان ع رمأعنع ءمر لزب نمايعلا ٠ نع# كبرش و

8# 

1 

 1 فال

 اذا ناك لسوهل اودهيلع هللا لص هللا لوسرذلا سنا اننأ ى ةاقرلا درت ان انن ةيطع نإ فسو انا ىبحن 4 ىبحم »



 2 . طول : 0 دور دو 0

 0 هل 20

 م 6 انناو قرا ع 4 ا

 ىسوم نب رشنأبلا (الاق)لدعلا داش نب ىلع نمحلا ولا ييشلاو هيقفلا قاحسا ن ركب توا 0
 نا اهع هللا ىضر ةشئاع : رع نما دبع تند ةرم نع دنيعمم نب هير دعت نكس أنثي ديما ان ين دسألا 2 :

 # اهنس
 ىنلا لاق حرجوا ةح رق هب تناك وا هنم ىثلا ناسنالا ىتشا اذا ناك ملسو هل و هيلع هللا لص هللالوسر م

 قشلانضمب همن رب اتضرا ة 2 , هللا مدئارمقر م ضرالاب هتبايس عضوو اذكه هعبرصأب لسوهل أ أو هيلع هللا ص 5

 ه هاجر ملونيَحيشلا ط رشىلع مص ثردحادهجانمر نذابانميعس 9 ْ
 دلاخنب دبعم ىنث دح نايفس نع صفح نب نيس ا انن مصاعب ديسأ انب بوعي ن دمح سايعلاوأ # اني دح ف 1 د

 نا مسودلا وهيلع هللا لص هللال وسرت رما تلاقاهمع هللا نضر ةشئاع نع ثدحت دادشنب هللادبع تعمسلاق 0

 * اجرخم مو 000 ل ف تبدع اتهةنولا نم للا 000

 ( انثدحو) بايمن لب را ًُ ” بلاط يلا نب ىب مين”لدملا بعش ول نب بود نب نسا لضفللا وا 01 ينربخا ل

 ان بارملانب لب زانثيبا ىن دح ليبنح نب ديمسأ نب هللا دعانت(الاق) يطل عج نب ركل واوقاعس نركب وا 1

 ن ةدايع تءمس لوش يدتكلا ةيما ىلا نب ةدانج عمسةنأ“ تاهت ريم نع نأب ون تباثنب نمجرلا دييع 5 ١

 وهو هأنامالسلاو ةالصلا هيلع ليربجنا لس وهل اوهيلع هللا لص هللا ]وسر نع ث دحين هنع هللا ىطر تماصلا“ ا
 1 4 3 ١ ش يق :3 ١

 اده « كيفن هللا مساو مت لك و دس اح و دسح لك نم كل دون *ىش لك نم كنبقرا هللا مس لاسقف كعوب 0

 * هاج رخضملو نيخييشلا ْط رست ىلع 0 كل دع |

 ىلع نب و رم ىنئ د مح يدم ا نك 3 5 ان ىداقلا توقعي نومسو « انن يينثلا باوقعل ندا 01 اعل 2

 تنك لاقهنع هللا ىطر بسمك ن يبا ىنتدح ىلبلىلا نينمرل أدبع نع ىسيعنب هللا دبع نع بانج ىلا ن ..رعىدصلا ١

 لنَع ع

 د ماب قل تاني وح 6
 ا

 ىكتشا اذا ناك لوهلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ةشناعا ٠ رع ةرمت نع ديعس نب هرب دلبع ن ء# ةيعنا» تب

 ضر انشد 7” هللا للص ىبنلا لاق حرجو ا ةحرق هب تناك وا هنم "تلا ناسنالا
 رح

 00 و انضمت ة هقن رب 0 ديرع 0 4 5

 2 اريل لا
 ا

 عتم أصلان 2 تءَفَس ةيما يبان 5 ةدان ذو معس هنا "أ ه نب ريم نع نايون تنانن 4 2006

 داسحن لكن م كذب ”ىش لكنم كقرا هللا مسن لاف ثكعوب وهو هأنا لي ربج 0 هيطدنلا لص ىبلا
 ا «( مخ )كييفشن هللا متسا ومع لكو دساحو
 لاقمك نينا ى ندع ىلإ يبأن نةرلا دبع نع ىسيعن هللا دبع نع بانج نعي 0 ىلعن م رم »
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 (8ج) ٠١ .. ا( بطلا باتك7 7 :::> 0 (صيغلتا عم كو دتسلا)
 هللا لض هللا لوس ردنع ءاودلا تيبظ ركذ لاق ىميتلا نان نم رلا دبع نع مت كيعدس نع دلاخب ديفمل

 دانسسالا صييحجص ثدي .دح اذهههلتق نع لس وهل اوهيلعهللا لص ينلاىهتقءاودلايفزوكي عدفضلا رك تقول وهل او هيلع

 ةمدشامف ضعإلو هلاهجر ميلس ىف ثيللا تدع جلد رخاىلا ةرورضلا تدادق هاجر ملو

 ثيل نع ضايع نب ليضف انئىملسلا رجح نب رشلانت ىشرقلا سن وب ندم اياقا اان ركبوا خيشلا 4 اندح »

 يفوالا دحا نمام مسوملار اوهيلع هللا لص هللال وسر لاق تلاق ادع هللا ىضر ةشئاعنع 6 عدا دما نإ

 ههل اووادنالف ماكزلا هيلع هللاطا- جاها دافرعن 5 اذجلا ع نمق ع هع

 ديلا دبعريخا هللادبع ًابنازاديع انا هجوملاوا ًاناورع ىرايسلا مساقلان مساَقلا سابعلاوبا « ايربخا »

 ملس وهل اوهيلع هللا لص ينلا ىلع تمدقلاق هنع هللا ىضرابيوصنا هدج نع هبا نع بيوصن. هللادبعزب ينيصنبا

 ضم !ىلا هللا لوسراي تلتف دمر كلوا رعلك تادف رمتلا نملك ١ تذخاف لكف ندا لاةفزبخورع هندن نيبو
 ه«هاجرخملو دانسالا حبت 20- اذههلس وهل اوهيلع هللا لص,يتنلا مسبتفىرخالا ةيحانلا نم

 نوجتم انناحيطأ ادازنب دما نوراهنب رامعأرب ا بو»انب ؛ دمحأس ا قادسا ا خيشلا 4 ان هدو

 لح ماق سمشلا ف سولملا 01 أيا لس وهل و هيلع هللا لص 1 وسر لاق لاق امهنع هللا ىذرس ابعن | نع ا ربم نبا

 ه نيفدلا ءاذلاربظتو حيرلا نتنلو بولا

 دامح نب نمر لادبع انن يِمرَملا 1 هللاديبع انن ىرهوملا ناذاش نب دمحأنا قا 0 « انندحو »

 تاخدلاق هنعهللا طر هللا ديبعن ةحاط هدج نعهسان 0 ةحلط نب ىبحن نب , ةحاطانت هحلط نب ىمومن نا رحنا

 هداوفلامجنام . افدمعايا اركتودلاق ديلا اهاتلافةلج رفس هدب ىفو قو لسودلاو اوهيلع هللا لص قالوا

 ءاودلاس يبط ركذ لاقىهبتلا نامعنن نمر لادبع نعبيسملا دبس نهدلاغ نت كيعس ع نعي فذ يبان و

 ف حيحيص # دق نءيهف ءاودلا ىنوكي عدفضلا 3 دفا دو هلا اوهناع هللا لص 0

 يمت ف مع نب كك 3 0- 6 ا

 * هم را !اف عوضوم هن ات

 ىبنلا ىلع تمدقلاو ابيهصناودج ن :رعهسأ نع تيهص نل هللا ديعن فب نإ 37 رجا دب 9 ينربخا# كرابلانا ظ

 تاففدصر كيوا رعلك ألاف را لك ل 1 ثذخاف لكفندا لاف زيخورع هد نيو يل هند هلا اوهنيلع هللا لص

 «حبحص هلسوملار او هيلع هللا ىلص يبنلا مسبتف ىرخاالا ةيحانلا نم ةضماىلا هللا لوسرأب

 بوثلا ب اهماف سوشلايف س واوا ايا اعوف ص سابعن.ا نع نا رهمن, نوميمانثن احلا دايز نت دمحم »

 *نادطلا عطف نم اذ(تاق)نيفدلا ءادلارهظناو ميرلا نتذو

 هللا ل وسر ىلع تاخد لاقهدج نءهسانعيبحت نب ةحاط انث نا رمت ن دام نب نمجرلا دبع انث « ىلا ف
 ه داوفلا مجتاماذ اهكتوذلاقوهلا اهاّءلاذ ةلج رفس هدب يفو مل - وهلا وهيلع هللالص

 - لقت 4 2
 أك

 4 نأ وقلامجن

 هتايضصخا سم هوم ها ا

 يخل 1 دمرلابرضنرمتلا 2

 لايف

 هركر كتم
 كك اول هسدسو <



0 0 
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 0 ءاودلا 2
- - 

 7 رخام

 ا ا ادسلا دل نوعا د عر
 : 8 ةسفنال نمول: الف احضو ىأرف تيسلا موو

 ْ 1 00 نيدامج اني سن وي ندا انيةعزخ نيديساانب لدملازاند نهللادبع ندم هللا ديعوبا 4 انريعلا ِه

 « هاج رخو حسم رمش ىلع مي ثندح | ذه# ةماجملاا ريخ نم هنو وادب امم *ىش ىف ناكنا لاق وهيزاك

 دايعانت عيار زنب د نا د دسمان ىدحن نب دم نب ىبيح انت ىنابيشلا بوش نب دمحش هللا دعوا « انث دح 9

 | ةمادحلا ءاودلاومت ملسوهل 1وهيلع للا لص هللا لوسرلاقلاقاممع هللا ئطر سابع نبا نع ةمركع نعروصنمنا

 ٍ * هاج رخم لو داتسالا حي ثيدحاذه « بلصلا فخ ورصبلا ولت و مدلا به ذب

 ًاانث ( الاق) ىنبازفسالا ءاجرنب دم نب دمتو ىنا زمشلا دمع نب لضفلل انث"ىئاهنب اص نب دمحم « ىنث دح
 أهدج نع هسا نع فوعنب نمحرلادبعنب ديثولا ىلاخ ىث دح يفقثلا ءالعلانب دمحشان' ىتازملا رذنلا نب مييها را
 | همتس وعبممطي ىامتهنباناف با رشلاو مامطلا ىلع 1 نضرماوتج كالا مس وهل اوهيلع هللا هللا ل وسرلا# لاق

 | هب درقى ذلا عقان نع كلام ثيدح هيفان دنعو هاجرخم مو نويت دم مهلك هباور دانسالا حيحص ثي دءاذه

 « هنعىركشيلا ديلولا نب دمج نء دمت

 أدرره نأ نع دهاج نعقاحساىنا نع سف وتب ميمن ونا 8 نارهمنب دمحا 3 راصلا هللادبعوا « انيتخا 2

 أط رش ىلع سيح ثيدح اذه* » ثييحلا ءاودلا نع سو هل او هيلع هللا لص هللا لور ىهن لاق هنع هللاىضر

 امس طا هللا ىضرناخيشلا (قشادقو )ههيف كلشالب هنيعب رجا وه ثيبحلا ءاودلا هاج رخم لو نيخيشلا

 ا ع اي او )مكيط مرحامف كءافشل مج مىلامت هللانا ّتلادبعنع لئاويبا نعروصنمنع ةبعشو ىروثلا
 هتسسيلاما ملسو هل و هيلع هللا لص ينلا ن ع هينأ ن نعلئاون ةمدلع نع برحنب كامسنع ةيعش ثء دح هدحو

 « ءاداه ل ١و ءاو دب

 نع بثذىبانأ انثىلعنب مصأع انثىسودسلا صف> نبورم اي لدبلا ومنو دم نيو رمي « ىنربخا 5
- 0 2 

 كيهدس

 ناك مجو نم جو لسوهلاو هيلع هللا لص يبنلا مجح دنهأبانا ة ةربرهىلا نعةمل-ىنا نع ورمجنب « دمخ ف حس سس ا يصاب لو ملا حام جدل تضج يسع

 ا *(م)ةما اد اف ريخهن 0 ئثيفناك نا لاقو 4

 (.فختو رصبلا واجتومدلا بهذي ةماجحلا ءاودلا من اعوذ م سابعا "رع ةمركع نع روصنه نب دابع 5

 ا تاقا) حب ىص# ناصلا

 مك اضم وهركلال اعوف م هدج نعهيبا نع فوعنب نمحرلادبعن ديلولا ىلاخ ىتثدح ىنئثلا ءالملان « دمج ف
 ا 6و دم هئلاعب عرس # مهيفسلو مهممطي هللان اذ بارشلاو ماعطلا ىلع

 | ثيبماءاودلا نعملس وهل اوهيلع هللا 1 هللا ل وسر ىهن ةريه ىبانع دهام نع قاح-ا ىبلانع# سنو 9

 | ىلا نعلئاو ثيدح نمر لو مكي يلع مرح افك ءافش لمجم م للازا هويسم ثيدحرل (ئاو)(( غ)

 0 ءاودد ت ييبنبل امال وهلا ا وهيلع هللا لص

 نبا

 1 | مجونم جا سوال ا وهبلع هللا ليص ىبلامجعدنهإبانادنم هبل ناز نبع كا نعةملسيلا نعور< نيد

 00 ذآ اذ | 1 1 ز 1 ا
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 يول 21 01 2 د 0

 (4ج) 6 ىلا باتك) 02 ( صيخلتلا مم كر دعسملا)»“

 ورم(ينربخاو) بهو هللادبعاتن د ىسيعن درجا اابوانب دمع انا قادسان ركب وبا خبشلا 4 9 كنح د ْ

 لاق منقل داعامهنع لالَطَز هللادبعن راجزا ناقل ة دانكن رمت ن ١ مصاعزا هن دحأ ريك نإ ثراحلا نبا :

 ىلع حيح ثب دحاذه# ءامش هيف نا لوب مل-و هلو اوهيلع هللا ليص قلائل تمس ىلا مجتحب تح جرخاال ١

 * هاجر مل ونيخيشلا طرشنأ
 دمحح نب كللادبع ةالقوا انث (الاق ) دادغيب ي رطنملا دمحا نب دمح وو رع يقريصلا دم نب رك «انث حط

 نب داع انث' مداعولا ا لسمو 5 (الاق )ىماسلا ذم ني ليلا هفملا قاحسا نب دمحا( انثدعو)ىث ارا

 5 ذالل د 000 لاق لسوملل او هيلع هللا للص ىنلالا هع هللا ىضرسابعنب نع ةمركع نع روصنم

 * هاج رخم مو داتسالا حنيت ثا دحاده « ةءاحمل ابق ورماالا |

 نا ذايع ا دوأاد نب فتاياساتثركب قاب 3 بوقع نب فس وانث ىمثلا بوس نب ديجأ * ا دج

 عسلو ةرشع عبسل مجتحم ناك يس وهل او هي هيلع هللا لص ىنلازا امهنع ةللا ىصر سابع نثا نع 2

 4 ةأج رم لو دانسالا 0 ثردحا ده نب سثءو ىدحاوق ا

 ان ىئاطلا هردبعن كلملادبع اننأ ىسودسلار ع ن صفح نب رمع ألا قاحسا ن وا وبا خيشلا# اندح ظأ
 كسلا +

 هلعحاوأمأ ح> ىل سمتلاف مدل دلاىف من - 3 دقدنا عقانأنر نا ىل لا ة لاق مقا ان نعةداحج ن دمت اننرضج ْن ناهتعلعوا

 لوقلسودهلاو اوةباع هللا لص هللا ا تعمل لاف اريغص أاسص 57 ريك ايي هلمصالو تسمطتسا“ َنااَقفررأأ

 سيلا مو ىلاعتللا ةكرب ىلع اومجتحا ظف> ظفاحلا دب يو لقملا دم زءافشوةكرب هيقو لثما قيرلا ىلع ةماجملا
 بوا هفهللا فاعىذلا مويلاهنافءان الثلاو نيت الامو !ؤمحتءاودحالا موو كيفما موو ةمططامو اودتحاوب ا

 اذه 1 ءاعلر الا موتو لتاا ءاو ءاعبز الا ةلئلو ءاعبرالا مون الا م !دج نم ديل ءالبلا ن

 »* حرجال وةلادعب هف ىعاال ينافاذه رقم جنب نامعريع تا م مهلكثب 04 ٍ

 نعم دسلا نعم عر ١ نناملس ن :غةملس ندامم 0 بكاس جاجح انن لسموباأبلا اس انندح ا

 تعمس لاف ْمجتحيْتَح جرخاال لاق / عنق داعا راج ةداتقن رح نب مصلع ان شمالا نب «ي رحيل

 75 مخ ) ءافش هازل كرت : وهلا اوميلع هللا لص هللا لوسرب

 هللا ىلص ىنلان اهو «ةما جلاب ىنورماالا ةكالملا نم الع تر ممامأع وقاسم سابعنب نع ةمر كع نعي دابع

 *«ال(تاق) مص نب رشعو ىدحاوة ةرشععسلو ةرشع عبسلا مج < ناك لس وهلاو وةيلعأ

 ( تهز تدلل عدلا ميبتادق ل لاق هنا رحنا ن هني درت عامر

 «*ءهاووهواذدذه سعأ

 0 !وهيلعهللا لص هللا كولا ةرلرهىبأ نءديعس نع ئرعرزلا نع ُر نس ناهاس ن عةملس ن# دام 0

 «كو رتمزاءاس ح اهلا نمولي الخ احض ها ل بارفاكرالا مونجتحا نمللق|

 ءامنرالا مون مجتحا نملاق لمود 3 ةياع هللا لص هللا لور ناهنع هللا ىذر 5 هو ىتانع بيسملا نديعس 0

7 

 ( ةماجحلاب -

 4 0 مذ(



 ( دمك بص نسم )وين ىو صد

 اومحنال ) 6 ةليللك مانبذا لبق دمالابلحتكي يبنلا ناك )

 .ع كيش ضييرلا

 صحب و محالا لك أي هيعدن الف هيحتفا لاتق ملس و هلآ و هيلع هللا لص يبنال كل ذ ترك ذف جارخ قنع ىف[

 *( مخ ) ثيدحلا شبكة يلا او ذخاينا ءاسنلا ق سعيف ملف صو لسودل آو هيلع هللا ىلص ينلانا« سنا نع ف(

 * ةححوهالو (تاق)هجحم هيف اكتر ل دابع «ةليل لك مانمنا

 تركذف جارخ قنع يف جرخ تلاقركبىلا تنب ءامسا نع هما نع ةيفصنب روصنمانن نامنلانب 4 ورم ف ٍ

 06ج) ٠ غيل بانك ١ 2523 1 سنت يلوا
 .٠ |اتديز نب داحجاتث ىلا ىهزلا عيبرلا وبانث ىناقلا بوتس ن فسوباتث ىنتثلا بوتسي ندا« ىربخا ف
 | مهل فصو لسومل اوهييلع هللا ص يبنلانا هنعهّللا يضر كلام نب سنا نع ني.ريس نب سنا نع ناسح نب ماشه
 |« أزج مويلك ب رشيف ءازجا ةنالثلعأز جم : فاديفرينصالو ميظسب سيل شبك ةيلااوذخايزاءاسنلاق ىعيف
 ْ * هاجر خو نيخيشلا طرش ىلع حبحص ثيدحاده

 (قايفس ان ( لاق ) ريثك نبا و ميمنوبا انن ىضاقلا ىسيع نب دم نب دمجا انم رافصلا هللادبعوا 4 انريخا »

 ريخ نا لسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاقل اقامهسع هللا ىضر سابعنب |نع ريبجنب ديعس نع معيثخ نبا نع
 « هاج رخم ملو دانسالا حييخص ثيدح اذه « رعشلا تبني و رصبلاولجي هناف دمت الا كل ك١
 أ انن ب زملادبعن ىلع اننىلاعت هللا اهسرح ءافصلاىلع ةكمب رازإلا ناهام نب دمان. دم نوع وبا ىتربخا ط

 لا لص هلال وسر ناكل اقامهمعهللا ىضر سابعنب ا نعةمركعن عروضنم نب دابع نعليئارسا ان سنو نب دمحا
 *ةجحمهيف لكت ل دابع و هاج رن ا ودانسالا حيحص ثيدحا ذه« ةليل لكماني نا لبقانالث د مالا, لحتسكي لس ودل وةيلع

 نورحانثو رمز نحر لادبعانت ظفاحلا دمم ن لاصأبلا ىراخع هيقفلا لبسنب دا صفحوا 4 اند »
 ججرخ تلاق اههنع هللا ىضر قب دصلا ركب ينا تنب ءامسا نع هما نع يبجملا نمجرلا دبع نب روصنم انث نامنلا

 # هاجرخم و دانسالا حييحص ثيدح اذه# : دلا

 نعرفعجن ليعمسا انث يورفلا دم نب قاحسا انث نايفسنب بوقعيانثىسرافلا رفمجن هللا دبع # ابربخا »
 ةليل تشطمف ءاملا ىتح "ىش لك لها ين اي تضم تلاق امنع هللا ضر ةشئاع نع هببا نع هن نغنب ةرامت
 ةيرشلا كلن ةح فرعات لم ةحيص اناو تّقوة برشا تب رشف ةقلعمةيرقنمتو: دفدحا ى دنع سيلو

 «هاجرخ ودانسالا حيحص ثيدحاذه «ائيش ضرما ومحمن الل وقاممع هللا ىضرةشئاع تناكو لاق ى دسجيف

 « اندح 9 با دف

 هحيمص هرمشلاتبنيو رصبلاولجمهنا ودمنالا كلاكا ريخنا اعوف م سابعنب نع ريبج نب ديعس نع ميتخ نا زف

 «مدلا صعو مسللا لكي هعدبالو هيحتفا لاق لسوهل او هيلع هللا لص ىنلل كلذ

 *( خ ) ءاملا هميس ىمح كدحا لظياك اين دلا هامحادبع هللا حا اذا اعوفرص نامنلانب ةذاتق © نع »

 ىتح'ىش لكى ها اه تضم تلاق ةشئاع نع هيبانع ماشهنعب وبان ىبحم نع قئاطلالسمنب « دم ف
 ةيح ف ىعا تامذج ةحياناو تفوةن رش هنمتب رشف ةّملعمةبرقنم توندف دحاىدنع سيل وةليل تشطمف ءاملا
 1 همعبص هاثيش ضير اوين الل وشب تناكف ىدسج يف ةيرشلا كلذ
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 44 ج) .٠ ٠ 111 بالا باتك) 2003( 4007» ١ 10 ب ا( زخلللا عم ك ٌدتسللا»
 1 0مل ني را ةيق نمانمعطا لج ْرل لاق كنائس م م ةتلاكل وس ان لعاب

 ١ ف ..ه:هيقءادال ءاود وه كرو نيخاوهو قربا

 رون :واث فدأؤب لادم 7 : يايا( زاطخلا لا دبع نإ: لول كوة نإ دمع نيا رملاو! ع. انتدح 9
 ن بوق رع ةنصعص اننا هللا دنع نب قمحرلا دبع نب بوا 'نع ناملس نب حيلفاش ب دؤلا دمنا

 (هفانوهو لعهممو لسوف [وهلغللا ص هللا وشر عل خلف كبإ | طنا ىضر# رةيويد علا دنا مأنعاب ف قع ىلا

 هل اوهيلغمتلا لص .-ىينلا لاف لك اف لع ماقو لكرأف ليوم ا .او هيلع هلا ل صه لاؤتسو مامفثرلاق:ةامأف ىلاوإ دان ويلا
 كضا ادهم ماس وثيلل| ؤهنيلعهللا ص ىنلا لاقفانريعش واقلثم مف تعنص مثيلع نساك فان «ثأم اف يلعأي الهم لس و

 ْ نا :ش «« هاج :رخم لو دانبمالا حيي ثيذج ذه ىلعانن.الا

 ناماسنب .رمتعم انت يذلا نكيىلا نيدح انثىضاقلا توتر نب فسوي اذث ئعثلا توقعي نيدمحا انربخلا:»

 لاقل سوهو اوةيلع هللا لص ينلا:نعابنع هللا ىضو ةشئاعنع مثلكم نعز ذنملا تين ةمطاف نع لب اننن نعأ نع

 تلاق هاملابهبج-و نع خسولا لسبب اك مدخا نطي لسفتلاماهدش دم نش ىفذلا يف ةنيلتل عفاثلا نضيشبلاب مكيلع
 توماماهنفرطدخا لعفأب ىحرانلا ىلع ةمردلا ل زميلها قرم ىكتشا اذا لس وقل وهيلعهللا ليخئ يذلا نآك و

 *:هاجارخت 00 قراغبلا طرش ع تالدح اده# ةايحوا

 ىنثدح لاوملا بان. نمرلا دنع انثكلام.ن ناسف ًاينابوا ندم انآ قاوسا نركبوبا خي خيشلا# انيدح 9

 لجرناكامتللاق لسودلاو او هيلع هللا ىلص تان ةمداح أ ىملس هند نءمفار ىبا ْن ىلع نبنسنلا نبت ولا

 *: امهضخالاقالا هيلجر ينامجوال و مجيتحا لاقل اهسأ ر ٍقاغجو لس وهلا اوةلع' هللا لج هللا سؤ' ىلا 6

 : هاج رم 0: وداثسإللا خروص ثدرذح اذه

 ءاودوه مروع ريغوهو ىربلاوه لسوهل اوهسيلع هللا صلات نيبرهملا ةيفتانمعطا لجرل لاق م تانماب امسأب

 * هنص صفح ن' نسب هعقشم ةنفءادال

 هللا ل وسر لع لخد تلاق ةيودعلا ري مانغ توقعن ىلا بنوع نع نحرلا دبع بولا نع © سيلفاط
 يلع ماقو لك اذ لسور اوهيلغ هللاِلَص هللالوسر ماَتف ةقلممىلاوذاناو هقانوهو ٍلعاممو سوال اوهيلع للا لص

 هللا لض ىبنلا لاف !ريعشو اب ميلع سف هقا كاناف يلعأي البملسوهلا اوهيلع هللا لص ىبنلالاتف لك اذ

 »حصل ىلعاي نالا ب فصا انهن مزلس رمل" اوةياع

 ةئيبلتلا مفانلاضيفبلاب كيسا د هللا ٍلض يلا نع ةشئاعنعرافنملا تنب ةمطافنع لباننب « نعأ »
 هل اوهيلع هللا لص ىلا ناكو تلاق ءاملاب .هبجو نع ختسولا لسغياكدحان طب كسغتلامما هد دم لفن ىذلاوف

 ...* ( خ ):ةايحوا.توئاما هيفرط.دحا ىلع ىلا ىح.رانلا ىلع ةمزبلا لزم هلهانمدخحا يتشا اذا لسو

 الو مجتحالاق إلا همسأر يف امجو لسؤعل او ةيلعا ليص هللا لوسرولا ينور اق ا ,

 . ا م

 - فايس سمع اخ كب د
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 ( لجرلاو سارلا مجوجالع )

 ووو وسور سمس سو يوب 9 تا ب تنتكت ع تك -- تنحل
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 «ةعر اغا انكي إلا باكو ( 49 عوج 7 نب © صيخلتا عم كرادتسلا»
 |( نع بسن طاعاب 0 توا نيبدح أبنا قاطيسا نب زكي حيشلا«انئلخ ف
 ناش هديت هلو هيلع هلا لص هللا لوس ىلا ة ارسم تءاج:لاقدتعا هللا يضر رباج راج نع نيبزلاىبا

 |. ب أمل اه ءايا ةنطعتساف نم زوو ىدنقتطسق نكيلع(لكةالوا: قواح نف ةرحتال لاق ةرذملاه اذهىنا

 ٠ ماعم ذات :ىزلللا .رونمأ نيم ل: نيجولا بع اننداٍد مشل بلان تساي طنل نام راو 4 انربخا 9ط
 ش 2 هلأ لص هللا ى نتبع لاةنع :هللا ىذرتةرا نيدبز قءيازحبلا سابع يلا نعةذاتق عىل. ئلدح

 ٍ ب ءاجرخا 1 ْؤ ةانسالا ىلاع ثيقملا ذهوهيكتشن ئذلا بنج مدل ةذاتغلاق بنل تباذنرلنمواولاو تيزلا تنس

 |[ ن قطتي أبنا "ليم 'ققيع ان شارإلا”نضنلا نيوزمع ن..دمح اذن مم. ن تح ندم وطناوا 21

 اهدنعو ةشئاعلع ل سؤهل اوةيلع هللا لص تلا لخذلاق هن هللا ضر باج ع نع نايم ىلا نع ش عال نع سنو

 | نكسليو لاق ةرذملا هباؤلاقاذه ناشام لسودلآوهيلع هللا ىلص يبنلا اقف اممارخنم ليسامل ىطامامأ ةأ رضا

 ةشئاع سا 3 +هأيأ ةطعتنل محامل ركحتاف ايدنه اطسق َذَخاتلف ةزذعلا اهدلو يي ةأرسغا ةنانت نادالؤا :ناتشال

 ٍ ««هاجر خم ورسم مظرتت لع دانساالا مسي ثردح اذهعا نيف ىبضلابهتاءمف

 انثديعستو رات ةدنلماتب لهذلا ىتح نيد نب ىبح اك وانمشلا هناوممإ ندم هل هللا دبع ونا # انزيخا 9

 سالما كوسر تمس لو هنعهللا ضو ئفزلاو معن مفارتعمسلاق قع ملسم نبو رم ىندح لعمشلا

 # هاج رخبإ و لسطر رس نع دانسألا مي ثردح اذه« ةنملا نمةؤجنلاوةرحشلا لوقا فيضوان او ملل وهلا وهيلع

 صفح نب سيق انث ينمملا :ليعمسسا نب دمج انثدايز يذم نب نيتسطلا ابنا قادسا ن كيرا خيشلا# انثدح 9
 هللا اوهنلعمللا لصينلا لعانم دقايمل لاق ةذي ص ةدج نع هللادبعنإ ةذوهىنثدح ريجح نب لل اطانث ىرادلا

 نحناما ولاقف ممامسابت ا رمتلا كلت ىمسف هنولك أ ولمخ مما ا ل وهل اوديلع للا يلا ىلا اوجرخا سو

 ملعأ
 | ةباذه بانا هلال وسراب تلاقف ة أسما :تءاجلاقرئاج نع نيبلا ىلا نعت يعش نيام انما 6 ىتاجلا ىبحي »
 *نافيعض ىبح ودامح (تاقزهأبا هنطعساف سروو ىدنه طسق نكيلع نك دالواقولح نق نحن اللاق ةرذعلا

 257 ىلا تيرزلا تعني هللا ى تعمس لاق قرا نب:دمز نع فا ززحبلا هللا دبعىلا نع ةداتق نع 6 ماشه وه

 1580 «مايعصههيكتشيىذلا .هبناجل نما ةداتقلاق بنما
 اهدنعو ةقئاملعلسوملا ١ اوةيلع ما لس ينلا ل خخ لاقر اج نع نا فس ىلا نع شمالا نع سن ون نب © ىسبع 9)

 | اهداوىنان ةأرتما ةيا نكدالوا ناتمتال نكليو لاق ةرّذملا هناقلاق.هناشاملاةفامدإ ها رتخنم ليس ىبصامعم ةأرسا

 أ ربف ىبصلاب هتلمفف ةشلاعرما مث هاي هطعسن مث ءاملاب كحتلفادنه اطقذخأتف ةرثملا

 ةريشلا لوغ ا اموردلو نا لم ١ ةيووتسممل ازا ياي ول مسفار:6 لاقو اف

 ش . ه« ةنلط ا نم ةوجعلاو

 لسودلاو او هنلع دلع هللا للص ىتنلا ىلع ائمدق يللا دس دج ع هللادبعز. ةذوه ىنثدح ريجح نب « بلاطو

 الو سراي لعاب نحنا ولقب ماب تا رمتلا كل ىف هن ولكي | وأقل مها ل اراااعرع

 ايئامساب
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 (؛ج) ١ 6(باباتكذ 040 6 صييخلتلا عم كر دتسللا)
 ءاذملا دلاخنع ةبمش انثسأبا ىبانب مدا اننيسملا نب مييهاربا اننىضاقلا نسما ن نججرلا دبع ينربخا

 تاذ نم اووادن' لسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر لاقلات هنع هللا ضررا نيدمزنع هللا دبعىبا نوميمنع
 * هاجرخم لو دانسالا مي ثيدحاذه# ترزلاو يرحبلا طسقلاب بنملا |

 >ةملسم ندم انثقيقتلا دم نب هللادبع انثىلا رمشلا دم ن لضفلا انن نسما نب لمؤملا نب دم « ىتربخا ا: |

 هلال وس رنا هتثدح ابل ابنع هللا ىضز ةشئاع نع ةؤرزح : رع نينا نير فصي نب دحي قرح قاسسا نإ دحام
 هللاناكامو ناطيشلا نم اهما لاق بنملا تاذ هللا لوسرب ىذلا ا انيشخ اولاق نيحلاةلسو احل

 «هاوداتسإبةءاورلا هذهدضامنعهللا ىطرةشئاعنعىور دقو «هاج رخو اسم طرشلع ثيدحاذه * لطهطا سيلا

 ةميهل نباانث قاحسا نب ىيح ايركزوباانت يدسالا ىسوم نيرشن انهو ابنيدمجا ندم ركبوبا « انندح |

 *«بنملاتاذ نم لس وهل اوهيلع هللا لص هللال وسر تامتلاقاهنعهللا وشو ةشئاعنع ةورعنع دوسآالا ىلانع ِْ

 2 نمجرلادبع نعدلاخ نب لسم ان سنوب نيدمجا انن ةعرخ نب ىرسلا ان 'ىلاهنب اص نيدمتم انثدح |

 نالسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسرلاق تلاق اهنع هللا ىضر ةشنث اع نع ةورع نع باهسش نا نع ىنيدملا دمت[

 داتسالا مي ثردح اذه#لسلاوقرحلا ءاملاب اهاووادف اهح اص ىذا كرحن اذا ةيلكسلاق رع ةرصاختا

 ْ ْ * هءاج رخم وأ

 ن هللا دبع نعبيهو ان سم نيناذع انن لضفلان نيسملا اننلدملا“ىناه نب ىلع ندم نسملاوبا# اتثدح

 هرجا ماجحلا ىطعاو مجتحا ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لوس ردا [هنع هللا ىضر سابع نب [نع هني انعسّولطأ
 «*ةدايزلا هدم هاج رخب ا ونيخيشلا ظرش ىلع حيي ثردح اذه« ظعتساوب|

 . ةملس نيدمحح»ب

 « مسصص# ءاتسلا يف ناكل توما نم.
 طسقل اب بنجلا تا ةنم اووا دن اع وق ىم قران دمت رع هللادبع يا وسيم نع م ءاذحلا دلاخ »

 د حسي # تمر زلاو ى رحبلاا|

 ملسو هل او هيلع هللا لإ ص هللال وسرت ةشئاعنع ةويعنع ريبزلا نب رفعجنب دم ىنادح « قاحسا نبا لإ
 ناطيشلا نرماما لاق بنجلا تاذإسو هل او هيلع هللا لص هللالوسرب ىذلانا انيشخا ولاق نيح لات

 * ( م) يلع هطلسيل هللا ناك اموبإ
 تاذب ملسول اوهياع هلا للص هللا لوسر. تام ةشئاع :رع ةورع نع دوس الا يبا نع « ةيملنبا »|

 جم (تلغ) تا
 ةياكلا ق رع ةرص احلا ا ًاعوفرم ةشئاعنع ةورعنع باهشنبان ع ىنردما دمنبنمرلادبعنع «ىجنزلا ه |
 «سيص# لسملاو قرحملا ءاللياهووادق اهبحاص ىذا كرحاذا |

 ىمعاو مجتحا لسودلاو هيلع هللا لص هللا لوسرنا سابع نبانع هبا نع سّواط نبانع # بيهو 9:
 * ( مخ )طمتس او ءرجا ماجحلا ١

 نه تكتل

0077 

220 

 ( بجلاتاذ جالع)

 ( ةيلكلا قرع جالع )
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 ل ل ا باكو نر ل باهي قمبللا عكا جقلا)
 ثردح اذه« لستغاف هنرق ىلع !مغرفاف ءامنم ةبرقتاعد محاذأملتسوهلاآو هيلعهتلا لص هلال وسرناك ولا ءاملاب
 | .٠ "«قذايزلا هذهب هاجرخمملو دانسالا مير

 نادمجْن فيسات ىزارلا ةملس نب: نمحرلا دبع ابن بروان نب ذمج أبناذ احنا نترككوا خيشلا © انتدح »ف

 ةيالوسد لاق لاق هنع هللا ىضر ةريرصه ىلأ نع نإريس نبدمحخ ن ء بوب! نع رمعم نع ىروثلا نايفس تخا

 | « ءادلكن م ءافشوهو سس همعط ةنملا رجش نم ةرجشهناف هوبرشافدوسالا يملا كيلع ملول او هيلع هللا لص
 للا يع نع بشر ان يدقملا صاع واني قوز صن ميه ارباب توقعي نب دمحم سايملاونا م انندخ »

 ءاهساذافة وسن يف ماس وهل اوهيلعتللا قلص هللا ل وسر تدع تلاق ةمطافهتمت نع ثدحم ةفذح نب ةديبعابا تعمس

 دشانإلاّتف كنع هبهذافّشلا تّوع دول هللال وسر ابد تاق ىمملا رح نم دجام ةدشنم هيلعرطق هو اهو قلعم

 ناب كبخللا ايل لا الب نماثلا

 هللادبعنب نمحر ادب انبنيكسم نب فيسانمى ربنملا ىننلا نب ذاعمانم هنؤلابني دنا نب دمسنب 6 وا «ىتدح 9
 نابلاب .كيلعلاق لو هيلعهّللا لص ىبنلا نع هيبانع دوعسم نبهللا دبعن نم لاطج ل ينس ,نسحلا نعيدومسملا
 ةداآح رخإ ودانسالا يمص ثيدحاذه ةءاداممواو ءافشو ءاوداهمانمسواهملابلانافا وحل 51 انأواها هلو اقبلا

 نِدّللا ديبعنب ركب وباانت ناقرب نلانب صفح ن ىبحي ان دادتبت هيقفلا تايلس ندمحا ركيوبا 4 انندح 9

 ىتلأس تلاق اهنع هللا ىضر سيم تنم ءايسا نعىحستلا هللادبعنب ةبتص نعرفمجت نب ديحلا دبعان يننملا ديحلادبع |
 لاق ءابلا تبفيتيا مث تلاقت راجراخ لاق مربشلاب تلق نيشمتس اذان ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا وشر

 ه هاجرخ ملو دانسالا ميعص ثيدحاذه# ءانسلا ف ناكل تول نم ءافغش *ءيشيفناكول

 « قربخا »
 هترقىلع اهغرفاف ءام رم ةرق اعذناذا لس وةلاو هيلع لال هللأل وسر ناكو مكع ءاملاب اهودربافراثلا |

 « حيص « لستغاف

 هوب شاف دوسالا جايلبلا مكيلعاع وفم ةريرهيبا نعد نع سوبا نع رمعمن ع ىروثلا دمت نب« فينس لف

 «باذك فيس هريغو دمحا لاق (تاق)ءاد لكن مءافش وهو ص همعط ةنملار حش نمهناف

 ميل هللا هلا لوسر تدع تلاقب ةمطاف هتمج نع ثادحب ةفبنحن .ةدينطابا ثمماس نما نعم ةببشا»
 هيمذافّلا توعدول هللالوسر اب تلقف ىجلا رح نم هدجيام ةدش نم هيلعرطقت هاساذاف ءاسن فلسو هلآ و
 ةمهنولب ,نيدلا منا ءاببالا ءاللد سانلا دشانأ ل !اهؤ كنتع

 هللا ىلص ينلا نع#نان رع هللادبع ن نم رلادبع نع دعس ن نسحلا ن :,ع يدوعسملا 7-5 نيكسمن 4 فيس 9

 بءاداهموللو ءافشو ءاود:امنانمسو [منابلا.ناف اهقوهلو كاوا م انلشووقيلا:نايلاب مكيلع لاق لسوهل أو هيلع

 # نايح نا ا (تاق قا مست

 هيلع هللا لص هللا لوسزئ ]ا كلاق اق سيم تن « امان ءيمبتلا هللا دبعن ةنتع نع رفعجن 4 درج دع و

 ءاعشر دك ف يوكل لاق ءانسللب تيدثلمتبنا تمل اقر اجاراح لاق مربشل لابن تاغ نيشيتسن اذاعو شو هاو

 نم ع



 (:ج) (نطلا باتكآلا .: ١ 1.0 (ضيخلتلا مم كار دتسلا) ٠
 ننيكرلا نع ليلا رضا ايا قيود اهيبعان: دوعسمن ديعسان ىوبلادجحا نب دم سابعلاونا 0 انريخا د

 هللا لور لاق لاق هنع هللا ىلعذ ةوعسم نب هللا دبع نرع باهت نب قر اط نع لسمنب سيقنع عيبرلا

 دانسالا يمص ثيدحاذه « ءادلك نم ءافشوهورجش لك نممر اهنافرقبلا نابلاب مكيلع للسوهل اوهيلع هّللالص

 * ةأح و و

 نرع قاحسا نب د“ نب هللادبع اننلددح نب دمحانب هللادبع أنا هيففلا قاحسا ن ركحب ونا # انريخا »

 ثيدحاذه#نارتلاو لسملانيئافشلاب ركيلع لس وهل او هيلعّللا لص ىنلا لاق لاق هنع هللا ىضر هللادبع ن ءصو حالا

 ههاج رم ملو نيخيشلا طرش ىلع ميم
 نب دمسن.هللادبع ان (الاق) طايملاراس نب نيسملاو ترح نب بلاغ نب دم أبنا قاح اني ركبوبا  انربخا »
 محا ذا لاقل سوهل او هيلعهللا لص هللا ل وسرنا هنع هللا ىضركلام نب سنا نع ديمح نع ةملسنب دامحانث ةشئاع

 « هاج رخم مو ماسمط رش ىلع حرص ثي.دح ١ ذه « لايل ثالث رحدسلا نم درابلا ءاملا هيلع نشيلف مك دحا

 ناماسنب قاحسا انث يرقملا دماحىبا نب دماح انْ ظفاحلا بوةءين.دمح هللادبعوب| (هانثدحام )4ه ده اشوإ»

 الص ىبنلا ناك تلاقريبزلا ةأرصا هما نع ميلع نب بيركنع ىدنكحلا كاحضلانب حارجلا انث ىزارلا |

 « ديلع هردحتمن ءاملا درب نا ان يصاب ريبزلا مح ا ذا ماسو هل اوهيلع
 مفدا تنكلاق ةزمحوبا انب ماهانن نافع انئىجبلالضفللا نب نيسحلا انث 'ىناهن طاصنب دمحم ينئدح ف
 هللا ىلص هللا لوس رن الاف ىجلا تاق كلسب>املاف امايا هنع تيسبتحاف لاقاممنع هللا ىضز نم ايع نبا نع ماحزلا
 «ةدايزلاهذبب هاجر خم لو نيخيشلاط رمث لعيب ثيدحا ذه»عاملاب اهودرناف منبج يبف نم ىحا لاق يسود اوهيله

 نعرلسمنب ليممسا انئىراصنالا هللادبعنب دمشانب يز ارلا متاحوبا اننرزولا نب نمرلادبعوبا « ىتربخا ف

 منءاهودرباف رانلا نم ةمطق ىلا نالاق ملسوهل اوهيلعلل لصوىتلانا امهنعهللا ىذر بدنجن. ةرمس نع نيبلا |

 امعاف رقبلان الاب مكيلع اءوفوم دوعسسمنبا نع قراط نعسمنب سبق نع عسرلا نب نيكرلا نع# ليئارسا ف
 *« مص ءادلكنم ءافشوهو رجشلالك نمم 1

 للا نيئافشلاب يلع اموف رص هللا دبع نع سوتحالا ىبا نع قاحتساينا نع نايس نم بابها ني ديزل |
 *(م خ)ذ ارّقلاو

 درابلاهاملا شيف ىدحا محاؤا لاق لسوهل آو هيلع هللا هللا لوس رنا سنا نعديمحنع ةماسن 4 دامح ف
 * (م) لايل ُثالثث رحسلا نم

 هللا لص يبنلا ناك تلاق ريب رلا ةأ ما هما نع ميس نإ بارك نع يدنكلا كاحضلا نب حارجلا «دهاش هلو

 ههيلع هردحت ملءاملا هربت ناان ماي ريبرلا حاذا لسول اوه.لع
 *(مخ)ءاملاب اهودرباف منبج سيف نم يملا يسود اوهيلعّس ا لصهّللا لور لاق سابع ناتءوس (ةز>وا ماه )

 (وتول نع نص)

 ( ربك مجسم نو كد يان )

 اب مكيلع )
 مسا 9

 ا ذب عقارقلاو لسبلا نواف

 | نمقعطقيحخانا لاقلسو هل اوهيلع هللا ىلص يبلانا ةرمس نع نيبملا نع لسن ليممسااننم ىراصنالا 9



 0 0 را

 4 ل اك سا

 3 21 ل ةيطلا باكر كاف (( صيخلتلا عم كر دتسلا

 كذاك طابق نع يبان دلما ىبع ندم ن يعاب ىابيثلا بوم ندم ةهادع 44 ا
 ْ [ملاَق ماسولااو اوهيلع هللا لص هللال وسر ىلا ءاج الجر ناهنع هللا ىضر يردحلا ديعسيلا ن ونا ىلا نع

 | هللا ىلص هللا لوسر لاقفاق الطتسا الا هدزي لف هتيقسدق لاف لسعلا هقسا لاف هنطل تشن ىحا نأ هللا لوسراب
 ىلع مص ثيدح اذه# 0 به دف كيخا نطب بذكو هللا قدص ةيبارلاوا ةثلثلا يف لو هل اوهيلع

 *: هاح رحم لو لم طرش

 | كاهطن مهر اندوعسم نإ ىسوم ةفيدحوا ان زيزملادبعنب ىلع انثقاحسان ركب ونا خخ خيشلا# انربخا »

 .ناك لاق سو هلاوهيع هللا لص ىبتلا نعاونع هللا ىطر سابع نا نعريبجن ديعس نع بئاسلان. ءاطعنع

 ((ياللوتيف اذكلوّمتف كمسا ام لوقيف هىدد زيبةّتان ةرجش عار هايس ىفماق اذا مالسلا هيلعّتلا ينايلس

 .ىأرذا امونصي وه اميبق تسرغ سرئل ناك ناو بتك ءاوذل تناك ناذ اذكو اذكحل لوقتف تنا ءىث

 .. "لامن لاف تسلا اده بار تلاقتنا "ىعيناللاةبونرملا تاق كمسااماه1لاة هف هيل نيب ةّتانةرجش

 اذكاةلاقارلع أ اكوتف اصع اهحنف لاق بيغلا ملمتال نانا سنالا ملعي ىتح ىنوم نجلا ىك طعما مالسلاهيلع

 تاذملاَف الو اوثبلام بيغلاز وملمي اوناكول نانا سناالا تنيبتف الوحاتيمدو دجوفرفن طّمف ةضرالا
 حيحص ثيدحاذه# »تناكث يح ءاملاب اهيب اتناك ةضرالا نيلا تركشف اذكه اه رقت سابعنب ناك ونورا

 ا « هاجرخم لو دانس الا
 | يرهرلا نع رضخالاىبان لساص ان وطلا دي نب مييها ربا ان لولا نا قادسان 1 | « ايربخا »

 هرب لها ىوادتانك ةيوداو ام يقرتساتك قر هللا ل وسر اب لاو هنأ هنع هللا ىضر ما مارحنب 0 هو ىلع نع

 «هللاردق نمىم لامه هللاردق نع

 «ةربخا ) 13
 1 لسعلاه مسا لامق هنطب ىتشن خا نا هللا وسر ايلاق الجر نا ديعس ىلا نع لك وتملا ىلا قط ةداتق نع# همش وذ

 اا 1 ريف هادسف سهذقكيخا نطب بذكو هللاقدص ةمبارلا واةثل كلا يف لاقف اقالل 2 الامد 2 لف هتيهسدق لاق

 | ماقاةاهّللا ى نايل سناك اعوفرم سابع نا نع ريبجنب ديم-نع بئاسلانب ءاطعنع نامبطن 4 ميهاربا ف
 | تناك ن ناذكواذكل لوقتف تنا "ىثيال لوقيفاذكلوةنق كام ]وهف يدبنيب ةنان ةرجشىأر هالصمف
 ٠ لاق بونرظا تلاتف كنداام لاقف ةرجش يأرفا اموب لصيوه انيف تدرغ رتل تناكن او تتك ةاودل

 ملمعال ولعالم :هلا مت قح نوم نا ىلع ع مرللا فاماس لاةف تببلا اذه بارت تلاعف تنا 'ىثىال

 نومل.اوناك ول نا نا س : الاكتاف الوخ تمهودحوف طوِسْم ةٌصرالا املكاف لاقاملعأك وتفاصءامحن ذ لاق ب معلا

 ءاملابا يلا ِتناكو ةيضرالا نا تركت دكه اهورش ساعوا ناكوزنبيملا بادذعلا و اوعنلام بيغغلا

 معك ث 5

 امقرتسانك قر هللالو رأي لاق مارح نإ ميكح نع ةو ع نع ي هزل نعرضخالا يان لام 4 نع 0

 ا # للاردق ن# ىه لاف هللاردق نمدرب لهاهي ىوادتانك ةيوداو

 لبث ارسا ف



 ١5 07 "ع بطلا باتكو 41 ( صيخلتلا مم كر دتسللا)

 قابس اور ةرثكو داوم لع دحلا اذه زك :م كرتيوزلا اذه باع با تقنا يسركتا ناك يللا
 ثددح اطقم | مل هللا همحر ظفاذا رمعن ىلع ن نسحلاو ا ىللاق ةقثلوبقم دحاو بات الا ىنادصلان ءهلدجو الأ

 نسملاو:ا(ىثدخ )«ةقالعن دايزريغ ايوار كيرسشن. ةماسالادجإ أمال تلقنيداتكلا نم كلب رش ةماسا

 رشلنب ناب نع ةناوع ىلا نع دامحن ىبحن نع ّلاهمجر ىرابلا جيرخا دق لاق هطخم ىلهبتكو هنع هللا ىضر |
 لو ا 1 تهذب. لاق هنا لود اوهيلع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ىضر ىملسالا سادرص نع مزاحىبا نب سيقنعأ

 هللا دع هدج نع دبعم نب ةرهز نع نيئدح ىراخبلا جرخادقو * سرق ريغوار ساكس لو تردحلا اناس ْ

 جا رخا ىلع امج اًمغنادقو «ةرسهزريغوار هللادبمل سيلو ل -وهل اوهسيلع هللا لص يننا نع ةسهزنإ ؛ ماشه نبا

 سيلو لم ىلع هانلممتسا نم لاق هنا لس وهل او هيلع قا ليم يبت نع ةريمع نب ىدعنع مزاحىبانب سيق ثيدح
 هيلع هللا لص ىنلا نع هسا نع ىماس الا سهازنب ة از ثيدح لع امدح افا دقو «سبقريغوار ةريمت نيىدعالا

 ورم نعنسملا ثيدح ىراخبلا جرخاو «ةأزجم ريسغوار هازل سيلو ةيلهالارملا مول نع ىهنلافلسوهلاوبأ
 ورمت نع نسملا ثيدح اعيججاجرخاوىرهزلا ثيدح اضيا جرخاو «نسملاريتوار ورمماس يلو تلنتنبيا

 1 حنو

 هذه نم ةاوررتن أو ربشاو حصا كك رش ةماسا٠ نع ةقالعن دايز ثيد>و*نسحلا ريغوار هل سيلوبانناأ

 راجنع ثيدحلا اذهىوردقو كب رش ماسا نع دهاو ٌمرالان ورم ىو ردقو نسحلا والا ثيداحالا

 422 وهل اوهيلع هللا لص هللا]ل وسر نع مهنع هللا ىضرىردخلا ديعس ناو هللادبعنتا 1ْ

 نب هللادبعان ىسيعن دجاأيلا بون دم مل ادسان ركبوا خب شلا ( هاتثدك )راج « ثيدحاما »|

 هللا ىلص هللا ل وسر نءةنع هللا ىذر ع َْس لا يأ نع ديعس نب هن ردبع نع كزاحلا نورم يربغأ هدأ

 حيم ثيدح اذه *لجو نع هللا ذاب ر ءادلا ءاود بيص | اًداَق ء اود ءاد لككل لاق هنا ملسو هلل اوهيلعأ

 # هاجرت لو سم ظل

 واانث ىرو دلا دمحْن سايملاا” بودع.ن د © سايعلاوا ( ءاادخ )ىردملتا ديعسى نأ # ثيدح ماو ل[

 هللأ لد ىنلالاهنع هللا ىذر ئرذملا ديفسو اانن حاز ان ءاطعاتب ةييشن 7 مهاقلان مئاهرظنلال

 ماسلاالا هلهح نم هلبجو هملعنم هملع ءاود هلقلخوال زااالاءادقاخإ وا ةادلزد للان لاقل وهلاوةيلعأ

 «توملالا ة ماسلا امو هللا ل وسر ان اولاقثا

 ىنطقرادلان سلا وا انل آلا اق#املخ مهن الا اقكهنلا ىلا هللا داع بدأ خ نفلولاقمنلاقىوادتفا اولادق كلوو عمح

 «كلن رمش نإ ةنماسأ نع دها ورق الآ ن ىلع ىوردقأ

 لاق ماسوهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر نع رباجن :رعريب زلا ىلا ع ا ع واكل 5 « درعا

 3 هللا نذأت 2 ءادلا ءاوذ بصا اذاف ءاود ءادزكلا

 0 ثووأا لاقماسلا اموهللا لوسرل اولا ماسلا هلهح نم هلهحو هملع نمةملع ع أود هلقلخو١

  لزاآلا ءادل زيي هللا نا لاق مس وهل اوهيلع هللا لص ىنلاناديعسواا ان حارا نإ ءاطعاب ةنيش ن 4 بيش »أ

' 

 كبح

 4 0 تح



 6 ع) 1 3 طا باكو... 7 سو 1: ةصيلا مك رتل
 نب ميه ارباانث 0 سابملاوبا (انثدخ) جادا نة ةبعش مهمو# شمالا نعرب رجانث ( الاق )ةبيشيفا

 اىلاغ ندمحأبا ا خيشلا( انثدحولاق) ةبعش ان' 0 ديعضاتكر صع ىرصبلا ٌقوُرَم

 ةقالع: تا انثىسلايطلا ديلولاو ا ان تذؤملا لعندمجش ركبو ((ىنادحو) ةبعش انثميهارإ ن ةمأسم

 انىناانث يربنعلا ذاعم نب هللا دبعاتت يرتخبلا دم نب ىرح انثلذعلا دهازلا ريتخ نإ مور مجو ا( ىريخأو )

 0 انا ظفاحلا لعنب نيسحلا لو( 0 ) ىدايألا ةداحجنب دم مهمو «ةقالع نب دانز نع ةبعش

 انث ىالكلا مداعن ١ و رمان تادبللاو بين ريكلادبع ن دم“ نإ سودقلادبع ان ىلعساولا-دمحأ

 ىسلا هللا دبع نب دم نسملاوبا( اا نوم نيدح زو مهسو اا دمج انت ناطقلا نا رم

 تا يحل ةءاوعوا مهمو «ةنقالع نب دازنع ةزمحو ا ب انا نآدبع سا هجولاوا انثورع

 0 مممو# ةقالعنب دايز نع ةناوعوباو ةبعشان-لسمنإ نيرا 0 0 اناوبفارا اتثئفاشلا

 انئىمو«نب رشنانث ( اولاق ) يفاشلا ركبولاو داشمح نب ىلعو قاحسا نب ركبوبا ( انثدح )ىلالمملا ةنييعنبا

 نب دمحا نب دسم رفمجولا (ان' دح ) يدوالا منيكح نإ نامع مهمو * ةقالعنب دايز نع نايس ان ىديملا

 ىنلادتعا واج انك لآ# كليرك نب ةماسا انت ةقالغ ن ل دايزات 0 امالا ةعرزوتا اسر كذملا ديعس

 هللالومراب اولامف باسعالا نمسا هءاجذا مكتمانم مكتال ريطلا انسؤر لع أهاك لسودل ”اوديلغ هللا لص

 كلذف ايضرمع هيخال ضرتقا نمالا جرحا هللا عضو با ىعالا نمسانلاامياانلاقف اذك يف انتفا اذك يفانتفا

 دحاو ءاذريغ ءافشهللزاالا ءادلزم ملجونع هللانا من لاق هللا وسرأب يوا دتتفا اولاق كلهو جرح ىذلا

 نمحرلا دبعن.نابيش مهمو هاملخ مهسحا لاق هللا ىلا هللادابع بحانف اولاقءرملا لاق هللا لوسرابوهانو اولا

 ىبحان ةبيتقن ب ليعمسا ابنا قادس نب ركيونا خيشلا (انربخا) ىنمملا ةنواعمنب ريهز مهممو *ةقالعنب دايز نع
 سبقىانإ ورم مهنمو *كب رش نإ ةماس !نع ةق العنب دايز نع ةءواعمنذ ريهز ةمثيخولا ابنا ىبحت تربا

 نب دم ىثدح ىتوزملا فسو.نب بوتميانت دادْب رازبلا مركح نب لعنب دمضلادبع ( هانزبخا )ئزأرلا
 تاقثلا عا نموهو ىما- الا ريشن نب رشننب دم مهنمو «برخت كاس نع سنتان ورم انقاض نداسدم

 انث ىرصبلا لمت“ واانث يرودلا:قاحعان. هللاديع دمحولا'انن ى دابا رصنلا نسما ندمت نسالاونا( ةاثثدخ )

 ريشل نب رشن نب دمحانث' مصاع يف نعال تعسوب ن ناهس نعت ربخا دقو ىلاءتتّشاهمج رك املالاق «مصأع وا

 نب قاحسا ىتثدج ىفاشلا ركبوب! ( هانربخا )ٍييتسلا سون ليث ارسا مهنمو# ةق الغ, دايز نع ىملسالا
 تركذ دقهنع هللا نضر ك الا اق# دخلا :ركذف قاجسا يبا نع ليئا نسا .انث ةاجرنبب هللادبع انئىبرحل ا نسملا |

 نيحيحصلا فه. جملا ىلع اهب هللا قطر ناخنرشلا قشا نم تعبتني اذ فضنلان ملقا ثندحلا اذه قرط نم

 قو ً + "تملا اقاوم د

 هللا لط ىنلادنعا ولج انك لأق كل ' مشن ةماس 00 سوت نب 4 ىسيع »

 انفاس ال وسر ان اَولاَف ب ا نما ه ءاَحٌدا دج انم ملكت الريطلا امور اع 6 لسو هل“اوهلَع

 ئذلا كلَذفاض رع ةيخأل ضرتقا مالا جرا هللا هلاك نا اهي [لاتفاذك يفانتفا اذك ىف
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 4( ج) , (بلاباتكت ك١ ( صيخلتلا عم كر دتسلا )
 6 ل ص

 0 1 هياع 5 0 2 00 ل د 0

 دائسالا يح ثردح اده# هلبج نم هلبحو ةملع ن“ هملع ءانشمدل لزاوالاءاد لزم لجو نعهللا نا لسو

 هلادجب ماها أب امهنع هللا ىضرزاخيشلا هاللعىذلا كك رشنب ةماسا ثندح بابلا ادهيف لصالاو هاجر و

 « ةقالع ن دايز ريغ كل رش نب ةماسا نعابوار

 رعسم 09 ىسف أن :طلادتيع ندمج 9 ييصاملا لأ ع َن لع ن نسحلا انوي م سايملاو با ةانادح 0

 ينالديصلا د نب هللادبعو ىفاشلا هللا دبعنب 3 هاشم نب لعوهيعفلا ف َّق احسان ركبوا (انندحو)

 انيدادتسرازلا قر هي نب در ركبوا ( (ىريخاو) وحمص ىبحنب دالهاب كرا الا نا ناماسنب دمحاتت (اولاق)

 هنعاللا ىطر كرش نب ةماسا ن د ندايز نع أدل ولا ا ىَتَرعلا ىسوم نيد

 ا ءلع اذك يف جرح انيلع هللال وسراباولاق 8 هئيلاك د بارعالاو لس وهلا اود هلع ا لص هلإإ وسر تدبشلاق

 |ملظ اسم ىبسا ضرع نم فرتقا ن را جرحلا عضو هللا نا هللادايعلاَمف نما 0 سبل ءايش ىلا اك ىف جرح

 هل عضوالا ءاد عض, ىلع هللا ن اف هللادايعاوواذب مثلاق هللا لو سراب ىوادت |ولاَمف كلل هو جرح يذلا كلدف

 « نسح قلخ لاق ناسبالا يطعا امريخام هللالوسرأب | ولاةمرملا لا ةوهاموهللالوسراب اولاقدحاو ءادريغءاود

 « ىلجبلا لونم نبكلام مهنموهل ىركذمدقت اك
 ىلا نيد نيدجحا انئدمارم نيد نب ىيحماتت ظفاملا دمت نب يحتال فام ا دم ن دمج دحاوا 4 يتادج )
 مهمو# ةفالعن دايز نعل ونمنب كلام نعي اسقرَمْلا بعص ند اند ابومام ة ع نك لا رطل رجانكلا

 ناأبلا ت اهع وركب انث ينرحلا يقاحبسا ن , ميهاربا انث يفاشلا ركبوبا (م انريخا) يئالملا سيق نبورمي

 جملا ٠؟لو يصالل امانا امجلاج ىعاهانيتا هنمةيقت اذهو سابللا باتكدمب باتكبلااذه سدق )١(

 اسباب بأنك نيدو ىلا تاع ) دل اطل يزل وح ا

 » حيص# هلبج نم هلهجو هملع نم هملع ءافش هل لزئاوالااءاجل ري مها لاول
 لسودهلآو اوهيلع هللا لص هلبأ وسر ةيديش كب ١ رش ةمايسا نع ةقالعنب دايز نع ةعابجو « ريسم 9

 مانا لايم سلا ل لل ل َح رجاتيلعاذكو ىف جرحانيلع هلا لوسراب اولاق :ولأيس با يعالاو

 مث لاق هللا ل وسر يوادتاولاَتف ِكلِجو جر يذلا كل دفايظ ميسم ضرع نم ض رتقا نمالا 00 سو

 *« دأب ب زنعنييلسلا ة مع ا ةرشع هاور هور حصه نسج قا لنا يا امريخأم
> 

 9: مادكن ب !رعسم مه ةقالعنب دابز نع م او نيملسملا عا .لرم# رشع هاوردمف دائسإللا عم ث دا

 .| هلآ اوهيلع هللا لص هلال وسر لاَ دومسمن ا نعىملءبلا نمحر لا ديعيفا نع بئاسلا نب ءاطعنع « ين روثلا »

 الات م رملا لاقوهام و مللا لو سراب اولاق 0 ءاجريغ ”ءاوو هل عضوالا ادع مل هللانإؤ هللا دايعاووا 4

 3 4 لّراوالاءاد لزم 1 للاذا) <« 2 تانك )

. ١ 

 ع ب

 نم قعذانال ب ََّف

 انك



 2 نسل اور

 4 اذن 7-5 ةءليسم نع ذاك نا ر
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 (4ج) 2 «1!ئرلاريس باتك) (مه4) >6( صيخلتلاعم كر دتسلا ١
 | قصن مئانلا ىربامفلسوهل او هيلع هللا لص ىنلا تيأر لاقامبنع هللا ىضر سابعزبا نعرامج نيرامع نعةمل-
 .لاقعويلا ذنم هطقتلا لزامهءاصا ونيسحلا مدانهلاق اذهامتتلا ىابتاتف مداهف ةروراق هعمربغا ثمشا راها

 « هاجر لو مسم ط رشىلع حي ثيدحاذه«موب كلذلبق لتقدودج وف مويلاكلذ ىصحاف

 قاوطملا دع نيدلاخات ىرافغلا مزاحنب دجااتت ةفوكلا,ىاييشلا نمحرلا دبعن ىلع نيسملا وبا © هانريخا ِد

 | ةعمززب بهو نبللادبع نعصاقو ىنانبةبتع نب مثاه نب مئاه ٍينربخا ىعمزلا بوقمينب ىسوم ىثدحلات
 لكستساو مودال ةليلتاذ ا لسسوهلاو اوه لع هلا لم هللا ل وسر نااهع هللا نضر ةماسما يعخابلا

 هدب يو طظميتساذ عجطضا مىلو اللا ةرملا هن تبرارام ن نود رئاحوهو ظقتسا م دقرف عجاطضا 5 ,رلاحوهو

 !ضراب تق اذهنا /(مالساوةالملا هيلع) لي ربجيفربخا لاق هللال و سر اب ةمرتلا هذهام تاقف'لبقت ءارمح ةيرت

 ارطرش ىلع ميم ثيدحب اذهه اهترتهذبف اهم لتقب ىلا ضرالا ةبرب يلرا ل ريل تلقف نيسحلل قا رعلا

 ٠ * هاج رخن ملو نيخيشلا
 |أبلا ناملاوبااس ىلو قاع ريدلا مثيحلا نب مركلا دبعأبلا دادغبب ناطقلادايز نيدمم نيدمحا لبسوبا# انريخا لف
 للال وسرلاقلاق هنع هللا ىضر ةربسهىننا نعسابعنا نع ريبجن عفان نع نيسح ىلا ن ا نع ةز#ىلا نب بيعش

 |اموخشا تا يلا يحواف | ماش ىمبف بهذ نم نيراوس ىددىف ناك م انلا يبت 1 لسودل .اوهلع هللا لص

 أه ءاسنع بحاصىندعلاو ةمايلا ب حاص ةمليسم اههدحال لاف ىدعي نم ناجرخنييذاك | .متل واف ! رياطفامهمخمتذ

 ْ هاجر ذل و نيخيشلا ط رش ىلع حمص ثيدحج ا ده

 2-5 بيرم

 | راض يي عال ا جا يلا اسنلبتح نيدحانب للادبعان ىيبطقلا رفمج نيدحا م انربخا )ف
 مظعاذا سو هلآاو هيلع هلال هلال وسر لاق لاق هنع هللا ىضر مسالا ن 0 ديزي نب ةعبرنع حلاص

 ثدح اذه « يعمسلاو ىنممسلوقوا هندلا و ىلع ىرتفوار و تيار لؤت ةعاط ]جرا َّى رتفنا ةنرفلا

 ٍْ * هاجرخم ملو نيخيشلا ط رش ىلع حييص

 كح

 زلا ةدع ايتن نا رافد اوهيلع هللا للص يبنلا تا :ارسابعنا نءرامحن عةماس نب #« دامح ف

 1 2 5 وبلا ذنم هطقتلا لزا : هباحصا ونيسحلا مد اذه لاق اذهام هللا ىبناب تاقم داهيف ةرو راق هعم

 * (م) موي كل ذلبق لتقدو دجوف مويا
 هللالوسرزا ةيلس ما ىنتتربخا همدرن بهو ير هللا دبع نعمئاهن ماهي ربخا بوعإنب # ىموم »

 «( مخ ) اذهرم ثيدحلا رئاحوهو ظّةرتسام عجطضا لسو هل اوهيلع هللا لص

 تراك تبر اعوف رم ةريره ين نع سابع نا نع ريبج نب عفان نع نيسجيبانبانع ةزمحينانب « بيعش وف
 *( م ) ثيدحلا امهم اش ىنمهف به ذنمني راوسىدب ىف
 لوقي هينيع ىلع لجرلا ى ىرتفي نا ةيرفلا مظعا نأ اعوقرم ةلئاو نع دب زب دن ةمس . رنع حلاصنب « ةيوام)
 *( مخ )ىنممس و ىممسلوقنو | هدااو ىلع ىرتغوارب ,لو تأ ار

 بايك وح



 ا

 ننهي يما

 تشانننيش 2 ةيت نين تسسس»-؟

0 

 م1 جسم ناك 27” سو - 17 قف تهل دسلاو
 قدضناماملف اب قرلا ئزن لخجرلانسحلا ايا ايلاقق هنع هللائشر تلاطىا نب لع باطلا نإ رنع قللاق هن"

 - < وين

 ظمتس:ى ذلاو قادصن ىلا اب و ىلا كلف شرملا نو 3 ظنا ئانلاف نشرملا ىلا ةح ورب ج عالا

 2 تانك 23 رلا كلتف نْسرَعلا نود

 كك 1-0: هكا ةانقلا نع نامل نب نمسا ا تس اق ”ىلبه ذلا دمج نب ى حانت ىناشلا بونت نب دمحتلا دبعوبا ب انربخا ف

 لهلوق سو هل اوهيلع هللا لص هللا لور ناكل اق هنع هللا ىضر بدتجن. ةرمسنع ءاجروا انوع: 0 00
 دنع اه دح ادمتق ناكلمنانبا ةليللا ىنأت | هنأ ةادغ تاذ لاقت هنآوءاش نم هياع صقيف لام اير مكتم دا: ىأرأ

 هلثم نا لاقف هتما لثمو اذهّلثم تريلا ةرسأر دنع ىذلل ىلجر دنع ىذلا لام لجر ليحل الأو 0

 ماميِبف هذوءجربام الوةزافلا هنن ومطقتامدا زلا نم مهعم نكي و ةزاكمسأرولا اوبشا رس موق لثك ٠ هتما لثمو# ا
 اراه قاومت ةآؤرآط اخو ةيكساضانر مكب تدرونا مترا لاقق ةربح ةلح تلج ص لجر غاناذا كنلذك |

 لالا كلتىلع مكفلا ملا ملا محل لاتق اونمسو ١ ورش وأ داك اف ءاور اك انجلو ةيشعماضايرع درواف مه قئلطناق من

 ]رم بشع اضايرمكيدنا نيبزالاقف ىلب .اًولاتف 20 ءاوراظارحو ةبشعم ءاضإر مكي تدرون مكلت |

 هيلع مين اذه انيضر دق ةفئاط تااقو نء.تلهللاو قدص ةفئاط تلاقف وع ..افهذه نمىونرا طاح - واذا

 * هاجرت لو نيخيشلا ط رش ىلع حي ثيدح اذ

 ندامح انْبِيش الا ىنوم نب نسحلا اننىدش الا ىسوم نرشنانت هىولابنب دمجا ندم ركبوا« ىتدح ظأ ٠

 هلأاو هيلع هللا لص هللا لوس ا من لاق ب تذكي امارنمو قدضي اع ابن ايورلا ىربلجرلا ن .رسلسا اناانن لافت

 كلتف شرعلاز ود طظمتسال ىدلاف شرعلا ىلا محور ج سعال اموىلإ !ةميق مات ةماالو دنبح ن مأتم“ كوم 2

 * سقنز انما ناك وبإ

 : بقا + هدم نب تب>

 صقف ايؤر مم دا ئارر اه لوق : لسوهلاو اوهيلع هللا لص علا ناك ةرمسنع ءاجروبا. 4 فروع

 لجردنع 5 0 0 هلل اة سير اكلم كدر اننا "هللا ىنانآ اهلا ةا دع تاذ لاق“ هنا يا ان هلغ

 زال نرفس'موق لك هتما لثمو هلثم نا لاقق هتما لثمو هلثم ب ربض ا رخ + اللاامدحا لاق

 ةلخ يف لجت سم لجر مانا 3 هن ومجرتام الو ةزافلا «نومطقت ام دازلا نمت مم تكافل

 اضاير مدر وأف م,ب قاطن اذن واذ 5 وعبس . !ءاور ارض اي>وةبشعم اطار و نأ مت ارا لاق ة م إ

 لب ا ولا م اا يرو نال تاو عطرا ا قاو ةبشممأ

 هللاو ىادص ةفئاط تاق قوبل : فهذه نم ىورا اَض ايخأ واذهنمسشعا اان ر مكب دنا ني نا'لاقغأ

 .دينعتدبا نب وجسمي ته رهام كيلا :نمأ

 له ذلا دمتَنب ىبح ان بوقتك ندمت هللا دب 2 !هأنريخا )م 2 قل اذهل ا رض ردق ةوئاطل )15و 151 نمل

 *فوعنع رم ان ر >كاسم ا

 "المو ىلتمبف مان ج1 دنع نمام لو : ماسؤمل آوةلع هللا[ هللالور ساو منلاق بذكتاماهم وب

 فلؤأا هةدعوعصل - 3 كثادح (تاف) ت بدكت )| ايورلا كلتفشرعلانود ل يدلاوق دصن حلا اورلا

 رلا ناس )
 و

 ورا د يتلا
5 

 كلا

 ضيوعد (بُذ
 مما 0

 (مايور قف#
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 بسسس نع هل ةدبظس_

 ١ ا بانكور 6 ظ ( صيخلتلا عم ك ر دكسلا 3 2

 هاجرخم لو نيخبشلا طرش يلع حصص *

 يبنلا ىلاى دوهلا نابيش ءاج:لاق امهنع هللا ىضر هللادبعز, راج نع طب نب نمحرلا دبع نعىتتتسلا نع رصن

 هللا لص ىنلا هنغ تكتف هل نو دجسا فسواهار ىلا 0ك له دز لاظ رضوا رديطاقا لح

ف هزيخاق مالسلا هيلع لن ريق هآثا ىح ماسوهل اوةيلع
لا ا را ا يدوب هلأ أسا

 , يي درا لخو هلا وي

 لان دِح موحنلا ملسوهل ”اوةلع هللا لص هللا ل وسر لاف منلاق مف ٠ نملستل كيربخا اناا كيلع هللىدوبمأب لاّقف :

 اهأآ ر باثولا و عرفلاوذ و نافناكسلاو ذو حورقلاو عيصتلا و قيلفلاو نادوملا و سباقولابذلاو ٌقراظلاو'

 ءاشنا هللا هعمجيس و تتشيافرصا اذه نا هونا هللاف هنا لفابصقفهل ةدجاس ءامسلا فانك اب ةظيك فسو

 « هاجرخم و و لسم ط رش ىلع مير ثيدحتا ده« دع

 |00 ا ا رم د ا *” ('الاق) ئزتملا نس ]ا واو هيقفلا رضنلا وا « انم دق لف

 ا ور تناك نانا رك زم دحا ترازيلا امنع هللا ىذَر سابعنا نءداتج نب ديعس نعال رخ لاس نع

 * ها رخو 0 ط رش ىلغ ميت ثردخ اده#ىعوءاسألا

 ناهلس نع نع سنو نب ىسيعانثر جح نت لعام ىذمرثلاى يعوا انىنوبحللا دمحانب ل# سانع ]| قا 0 انزيختا 0 ُ

 * ةئسلوغلرا م وانو ثفسو أب ور ني كاك لاق هنغ هللا صر ناَلْس نع ياذهلا نامغنبا نع يميتلا

 لاخلا نازبم ندمان ناهامن هللا دبعن ىيح انث نادممم ىضاَقلا نسملا نب نمحرلا دبع 4 اندح ف

 نع م 2م ماس نع نالت كر نغ 25 ذوالا هللا دبع نب هزالا 2 ىسودلا ءارغمنب نمرلا دبع

 هبأ

 الا ىضق لاف سمئئانكابا الاقاهايؤر لواامف
 :( مس )نايتفتسا هيقىدلا

 ةلع هللا لص ىنلا ىلا ىنذوهتلا ناتص ءاج'لا# راج نع ظئاس ن ن< راادنع نع يدسلا نعا# طظانسا 2

 لاَتق هربخاف ليربج هنأ حهنع تكسف هلزو دججسل فاسو اهار ىلا موجنلا ف رعت له دمحايل اقف ل وهلآو

 فترادوعلا وسباق ولاب ذلاو قراطلاو ناث دح موجنلا لاف مثلاقف نملستل كلب ربخانا كيلعةلل يذوجاب

 اهققف هلةدجاس ءاهسلا فاثكايةطيخ فسواهار بابولاو عرفلاوذو نافتكلاوذو حورقلا وحيصنلاو قيافلاو

 دمحم نب دمجا ان لدعلارافضلا قاخخنسا ندم( هانربخا )دقت هللا هممجيسو تتشيلف ما اذه ناةوباهللاقف هبال

 « طابش اان ةخاطن دامحنب ور«ءانث رصانا

 «ىحو ءايننآلا ايُوَز تناك لاق ايكو ك رشغ دا تءارزناسابغن انعرينجن ديتتسنع كامن ع «نايفسإل

 ابيؤانو فسو ايؤر نبب ناك كاف نالس رع ىدؤتلا نامعنلا نغ ىعبلا تاماشنغ سن وبنت # '”ىسع و

 : مخ ) (تاف) ةنس نوعبرا
 ايلعر معى لاقهسا نغ هللادبعنب ماس نغن الجت ن ا نعىقوألا هنلأ دبغ نإ رهزأ ان ءارغمن# نحرادبع»

 لاتف 5 «
 دا ماديا 27

 كثي.دح ا ذه هنايتفتست هيف ىذلا مالا يضف فسولاقسسلل انك أنا الاقاهقاب ور لوا القاب ذاكماناك اما

 ّْ نت طابا انس ةحلط ٠ نع داق“ نو رمتاتم رمال نإ دن دمنا[: لدعلا راغصلاق احسان دم «امدربخا ف

 |1100 0 |] ]00101001 د

 ناي و مو

212500-19 



 (:ج) (!ؤ لا ريس باتك) . م١0 ( صيخلتلا عم كر دتسسلا )
 امل تلاّمف اهمع هللا ىضر ةشن اع ىلا تعجرف لاق كينغيالام كلمنمو كيم. ال امف كلوت فيكف كبذسال
 ظ * هيلا بواو.هللا رفغتساى ناو اذك و نر ىاتموف تلاقا

 ةروسن ىسيعنب د ىسيع وبا انثو رعيلوب لا رجاتلا ل يضف نبب وب نيدجا نب دم سابعلا وا 4 ان ربخا »

 ّى امال ديعمس نب ىبب معنا ن كلام يس ايبا ىو راجلا ميهاربا نب «لهسانم ذ ذم را ظفاحلا|

 للعى اب ور تصصّقف ىنرجح يف نطمس راقا ةيالث نأك مانمل ف ثأر تلاق اهنع هللا ىذر ةشئاع نع ةرهت نع

 كر اما دحا ا ذه هنع هللاىضر ركب ونا 1 هيلعهللا للص يبنلا نف دام هنع هللا يضرركبيبا |

 * هاجرخم ملو دا انيك حب ص ثردح اذه# اه ريخ وهو

 نإ نيصح نع ليضف نب دمح ان , ىرصاعلا ناهتعب نب ىلع نب. نسما ان بوس نب دم سابعلا ونا 4انب دح 9

 امغ مانملا فتي ار. ىاولاق 5 لسومل اوهيلع هللا لص يننلا نعنع هللا ىضرب وا ىلا نعى يل يبا نبا نع نمجٍرلا دبع

 اهرمغت ىتحمجملا اهعيتب م كعبتت برعلا ىه للا ل وسراي ركب وبا لاف اهرعأ 0 / يرفع منغاهمبت 3

 ه«رحس كللا اهربع نكح مسوهلاو هيلع هللا لص لالاَتف

 م“ اهلا نب مئاهان ىئرو دلا مخ .. سايلا ان دا دمي وا زملا يدنا نا دج ؟نيسحلا وا # ايربجا د

 يسودلا اوهيلع هللا ىلص يننلا لاقلاق امهنع هللا يضر نا نع لسان ديزنع راندن هللا دبع نع نمجرلا دبع انس

 مكنبديف مك وكر شن مجعلالاق هللا ل وسراي هتلوااف اولاق ضيب ةريثك ءاهف تاخد ءادوس ةريثكامف تيار
 سوح هج ومجعلا نم لاجرهلانلابرثلاباةلعمينا الا ناكر وللاقهللا لوس رابمجعلا ا ولاة ..ايفآو

 « هاج رخو ىراخيلا ط رش 0 -
 ليف نب دمج اننىلعالا دبعنب لصاو اننى مطمللا قاحسا نب ىسوم ابنا قاحيسانب ركب وبا خيشبا 4 اننادج ل»
 ايؤرلا يف مالسلا ةالصلاهيلع فسوبا انا ذللا نايتفلا لاق هللادبع نع ةمقاعنع ميهأ ربا نع عاملا نب ةرامتنع

: 0 ْ 

 تااَقف امنربخاف ةشئاع ىلا تعجرف كيني الام كمنمو كيني ال امف كلوش فيكككيذسب الذال ىلعةيلأتلا |
 * هيلا ب وا و هللا رفغتسا يبا

 نطتس راقا ةنالثناك تبأر ِتلاق ةشئ اهنع ةرمع نعديعس نب ىبحي نع كلام نم 4 ةدعسم يلاهبو ف
 * حيحص «ثيدحلا يل رجح ىف

 امغتيأر ينا لاق سودلاو اوهيلع هللا لص ىنلا نع بوبا يبا نع ليل يبا نبا نع نم رلادبع نإ # نيصح و»

 * رحسن كلللااهريعاذكملاّمفاه رمغت يتحمجبلا اومبت مث كعبتت ب رعلا ىهلاق اقاهريجا ركب ابار رفع منغ اهعبتءادوس

 امتي ًاراسوالا اوديلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ٍرمنانع لسا نبدب زنعرانتذب هللا دبع نع# نمر لادبع »
 مكباسلاو مكسد يف ّ وكر شب مجملالاق هلال وس رايهتلوااها ولاق ضب ةريثك منغ اهف تاخد ءادوس ةريثك
 * ( خ )سانلا هنهدمساو مجعلانم لاجر هلانلاب ٍرِْلاب العم ناعإلا - لاقهتلا لوسراب م لاا ولاق

 ناكل اما نسوا .اناذلل نايت لاق ةقادبع نع متل نع ميه ١ 1 نموا قلاب : ةرا ن4 لضفنإ 4
 سورس وص وسوم

 ةنثالث يال
 ا

 ماس ر

0 
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 0 ا

 3 هضور

 4( ج) , «اقاريتباتك) 2 عضصع) 0. (سصيخللاعمكردتسلا)
 لاق سوال ١ اوهيلع هللا لص ىبتلا نا هنع هللا ىضر ةركب ىلا نع ء_:رسطا نع ثعشالا انثئراصنالا هللادبع

 تحج رف ركب واو تنا تنزف ءانلادب لري ايازيم 51 هد انالجر لاف اير يكمئأرنم م و تاذ

 ةيهاركلا تيأرف نازمملا عفر مرت حجرف نامع ورينزووركبوا حجرف ركب ى ىب رم 2 ىلا ت
 # هاجر 1و دانسالا حييحص ثيردح اده ةملسوالا اوهيلع هللا للص هللالوسر هحوف

 اا ناثملاو ين دايز باطما وا انث دايزز دمت نب نسملا ابنث ىريملا ىسيعن. ىلع 4 ىنادح 9

 اولاتف لجرلخدف دعا ع اسلاج تنكح لاق ةدابعنب سبق نع نب ريس نبا نع >نوعنبان /ميربلاو

 بذكي نادحال ىنشام لاف اذكو آ ذك اولاق مولانا ن تاق هتءبساف جرفت لصف ةنملا لها نم لجر اذه

 يدش 0 و للا اوهيلع 34 هج م اور تءأرفا اذ 0 م وأ

 ا ردي 0 تحصادءلف 0 تاخداف 0 هفاذا 0

 ا 0 يصل ىمحسم ا نيخشلا ط رش ىلع 4 ُث لد اده # ع ىت>مالسالا ىلع

 مرتعلا ميما راوي لوباج ىدمرتلا ىسيع نإ نيم ىسيعوا ان * ىبوبلا دا ٠ 5 1 ايعلاوا 04 انريخا ٍِه

 ءأسل نم عانت عمتجا لاق بطاح نذ نمجرادبع كرا ىد حن نع ةمفلع نإ ورم نب ا نع مسيلا ن ةكشفالا

 لوس كعب ايايعا ادأ هللا ىنب دعي ال هللا و نونم ا ||هف ف هللا حد نينم ْوْأا ما ةغئاق دنع نام م وأ

 كيفمال تفوع-»

 © لاذ روك ىأ رنم مون تاذلاق لس وهل اوهيلعّللا لص ىنلا نا ةركبيفا نع نسحلا نع# ثعشالا و

 ركب. وبا حجر فركب يباب رمل زوف ركبىنابتنا تحج رفركب وبا وت اتنزوفءامسلان ملزت انازيم ناك تيأر
 5 حيحص # لس وهل وهيا لسنا لوسر هجوف ةيها ركلات بارف نازمملا ا >رفنامءورمتذزوو

 لخدف دجسلا ةقلح يفأسلاج تنك لاقةدأ .ءنب سبق نعنب ريسن.ا نعفوع نيل عسيلا نبا# ةدعسم ف

 فادحال ينب:املاّف اذكو اذكاولاق مولا نا تلتف هتمبناف ججرفم لصف ةنجلا لها نملجراذها ولاَتف لجر
 *( مخ )ثيدملا امصصقق ايؤر تيأرولا اذإكنادح 0 نيك

 ورم نيدم نع عسيلان ةدعسمان مرا نبلهس انئىدمرتلا ىسيعواان' يوبحلا سابعلاوبا# ايريخا ل

 تعاباعا اذيا هللا نب ذعي الهللا و نهنم ةأرما تلاققةشنا دنع مسن عمتجا لاق بطاح نمحرلا دبع نبىحننع

 نايتس م وىدلو لتقاالوينزاالو قرساألو ع هللا كرشا النا ىلع م 2 وهلا و هيلع للا لصمَهالوسر

 ٍ ٍُط 1نايشم هيخإ !لفىلاس 0 دا ميسا مف ا مم 31 كدنيضادلا

 . جود ىدب نيب فا نايس يف هلو ىدلولتقاالو قرسا الو اعيشهللاب َّك ا نا لعر وهلا اوهيلع هللا لص

 ٍ نا يلام هللا لع هيل 5 م 1 | ,مانم يف كاف اب .ىلا تعح رفلاقتيفودقو فو رعم 4 هيصعاالو

 تامل ليقف اهمانم يفتن اهتس يلا تمج رف لاق ثيفو دقو بو رعم ف هيصعاالو لجرو قى اذ نإ هنرتفا

 هيأت : اص

8 



 (4ج) (ايورلا ريس باتك) 662-2 «صيخللا عم كر دتسلا)
 « هاج رن 1 ودائسالا ع ثردحا ده# ني رم

 8 نع دازت دحاولا دبع اند دسم ان ىيح ندمت ن ىبحن يس ان ظقاملا سوداعل ندم هللادبع وا# قزيخا 9 ؛

 5 ُق "ار نمل سوفا !وهيلعهللا لص لزم لاقلوش ها رهن ااعمسةناىبا ىئثدح لاقذ تيكن مضاعأ

 2  تركذف لسوهلاو اوهلع هللا لص ق دقتاقو سابعنا اذ. تندقيلالآق يبلثمتال نآطيشلان اى ”ةردقفمانلا ىف ١

 2 ْ * ةقامسس لاهل مس هأج 2 شل ناك هنا سا منا لاق ةتببشف لعاب نسما ظ

 ٍَِ نمحزلا دبع ننامع ى ل يكن سنوات رابط دبعنب دا اعنا تاودعبإ ن 0 سابعلاوا ان ع 0

 3 ةيدخهلتلا اهفهقرو نع يلسوهل اويلع هللا لص هللا لوسر لك اهمع هللا ىضر ةشئاغ نع 3و نعنع ىرص للا نع ١
 2 باين هيلعو مانملايف هني را لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لور لاف ربظتنا لبق تام هنكلو كق دصناك هنا |

 1  ءاجرخم مو دانسالا مي تيدح اذه كلذ ريم سابل هيلع ناكل رانل ل هانم ناكرلو ضم
 نءدن رين دلاخ نعشللا ىتئدح طامت هللا دبعانن يدجا يتا رعشلا لضفلان دمت ن ليغفسا' « قربخأ ١

 هللا لص هللا كوسرادلا جررخلا امهسع هللا ذر ىراصنالا هللادبعزب راج ىرا ءا طع نءلالهىانب كة

 لجر دنع ليئاكيمو ىمأر دنع( مالسلاو ةالصلا هيلع ) ليربج نك ما لايف تي.ارىنال امفامو لسوهل او هيلع ْ

 22 | كلملثك كتتمالثمو كلم كبلق لمع لمعاو كنذاةعمس عمسا لاقق الثم هلبت رضا هبخاصل اهدنعا لوقت

 رى مهصو لوسرلا باجا نم مهق هماعط ىلا ساتلاوعدم ال وسر ثمب مت » ةناقام مف لمج# اني امقىب مث اراد دما |

 1 4: | اذه «اهقاملك ١ ةنملا لخد كناجا نملوسر دمحايت ناو ةنلاتيبلاو ماسالا رادلاو كلما وه هللاق رنا

 ' 5 « هاجر 1و دانسالا حي ثيدح |
 . ه3 | نب دمج انت ىزارلا سيردا ندم من اح وا ان رزولا ىنانب للادسبع ندم نمحرلا دبعوبا « انربخا ف ْ ا ْ ا 4 "و ل

 0 ةدئام 6 كتممس.# !ٍ

 دقق مانلل ىى اززع اعوقررم هزي هاي عمس هنأّيقا ىندع تي ريما ندر حيوا ع ,

 تركذف ملسو هل اوهيلع هللا لص هتأر دق تاقو سابع نبا هه تندخ لاق ىب لثمت ال تاظبشلا نأ آو ١

 ّْ * معيعص « ةهبشمر ناك هنا نا هتببدتق ىلع نب نال ا

 ل ةقرو نع لسو هلاوهيلع 4 هللا !لاوسر لكش ةشئاع ٠ نع ةو ع نع ى رص زلا نع ع نم رلا دبعن « نامع ١

 "او لها نم ناكولو ضي بار ةيلعومانلا ىقهتزا لاققرهظت نالبق تامهنكلو كةدص ناكدنأ ةجيدخ هاتفا
 ١ ْ « كورتمىصاقول !وهنامء( تاق )سيعص» كلذ ريغ سايل هلع 2 راتلا

 جرت لاق هللا كم .,©نب راج نا ءاطع نع لالعيبان ديعسن هدر ندلاخ نع ثيللا ىنادح طاصنب « كلادبع ©

 21 لو لج ردنعل ا )لربح ناك مانللا يفت يأ .ينالاتفامولوهل [وهيلعشا لص هللا لوصر امل |

 3 اراد دخت شلام لثكك كما لئمو ثلاثم كلبلقل قع ل قعاو كلءذا عمس عمسا لاةفالثم هلب رضا هبحاص 1مل 1
 لف يسره سوال دسلا تاي مهن ةمادط ىلا سانلا وعدم. الوسر تعب من ةمداماج3 لعج مان امق |

 ٍْ * معك ةئللا لغد كانا ادعا نم كوسر دما تنااوةئلا 2 مالسالا رادلاوك اما وه سلاف
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 4(  60 اك اكن ابست تاتك ]ىو (مو» ) >1. . < صيخلتلاوم كر دتلا )
 نءوضمنب 2 اج ديسن ةقاج ىبيعن دمى 0 يعول انيىوبحلا دح]ن دمت سابملاو ا < درا

 00 وديع هلا لصتلا لوسر عمس هبا هنع تان ل ديعسىنا نع بابخن هللاذبع نع داملا

 ٍ كي امم كلذريغىأراذاوى ًاراع ثدجيل ءواملغ هللادمجيلف ىلاعت هللا نم مافات ايؤرلا 1 دحا ىأراذا

 1 دح اذه * هرضنإل امناف دج الاهرك َديالواهرتث نم هللاب ذمتسيلف ناطيشلا نميهاماف

 1 *# ةاح ج ني و نيخيشلا

 وزعت ان'(الاق) 53 هللا دبعو يقع نب دعس انيك ل كلاين نايم انت هتلر ضنلا وبا « انربخا |.

 قالا لوضراب لاف لسودل اوهيلع هلا بص ينازل + ءاجا ايعا نإ هنع مللاىذز رباج نع ديبزلا ىلا نع ٍدعسإ

 مانملا يف كلب ناظيشلا تعاتب زيضال لاقو مودل اوهيلع لا لضول هرجزف 26 اباو مطقىسأر نا تملح.

 هزادسب نع قيصريلف اه ركاؤلا مكدحا ىأراذالاق هنا لسو هل او هيلع هللا لص هللاٍل وسر نع (دانسالا هذبمو)

 *هاج ري وسم طرش لع حيت ثيدحاذده *«هيلعزاك ىذلا هينج نع]ودتياو

 بهو نإ هللا دبعانب يح رسلاداوس نور مج انثىلا انثانا نهم نب لئيعمسا نب مح نب دما نئيملا وا © انئادج 9و

 هللا ل وسر نا :هنع هللا ذر ىزدملاا دعبل لد مثيلا يفا نع هندح حرسلاابا ناث راخلان وره يبربخا

 5 هاجرخإو دانس حب ثيدحاذه *راحسألاب ايؤرلا قدصا لاق ل سوهل اوهيلع هللا لص |

 يلعالا دبع نعنايفسانن ةبقعن, ةصييقانب رك اش اين دمحنب رفعجانب كاهسلا نب دمحانب نامع وروا 4 ايريخا

 كرهلاق مسوهل اوهيلع هلأ لبص ىبنلا نا .هنع هللا يضر بلاط ىنا نب ىلع ريا جرا دبع ىلا نع صاعنبا

 * ةريعش كمع ةمايقلا مو 0 قدك

 "| ىلا نع لع الادبع نع ةناوع واانن دهسا ىحن ل يم اب باوقعنإ نبدم هل هللادبع وأ# انبدح»

 نيبدمعي نا :تفلك همل> يف بذك نملاق ملسو هل اوهييلع هللا لص يبنلا نا هنع هللا ىضر ىلع نع ىماسلا نمحرلادبع

 تر يع

 لوق : مانسو هل اوهيلع منالصي ىبتا سها دييعس للا نع باخ ن هللا دبع نءداملا نا نع نضمن. #« ركب

 اخاف هركبامم كلذريغ,ىأزاذاو ىأ راع ثدحيلو اهدلع هللادمحبلق هللا نم ىه اماف اهسحي ايؤرلا مدح ىأراذا

 1 خ) هرضنال | مافدخ ال اهركذي. الوب اهرسش.:نم 3 دعت يلف نااديشلا نم

 هيلا هلال وعاإب لاتةلسو هل اوهنلع هللا لص ئبينلايلا ءاج انا عا نا راج نعريبزلا فا ن ء # ثلا ْ

 ”(م) اناازيؤ كل ناطرشلا ساتريكال لاقو لسوفلا اوهيلع هللا لص بنل هاج رق هعبلا انو مطق ةىبسأرنا ْ

 «(م)هيلع ناك يذلا هينج نع لوحتيلو.هراسل نع قصبيلف | ههركم ايؤرلا كدحاىأراذا « اءوفرمدنو )ف |
 0 ممص# رادسالاب,ايورلا ق دصا اعف م ,ديعس يلا نع ع مثيلا ىلا نع « ميمسلاو اره

 وعلا سيالاب هلع ةالمواا ىلع نءئملسلا نمرلا عنو اف ىلع الا دبع نع *« ىروتثلا »

 ىعالا: دبع (تلق) حيص» ىلع الادبع ضرع ةناوعوبا هاورو هقريمش دقعمايقلاوي فلك ه ملح يف بذك_ |
 «ةعرزوب ا هنمض
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 )100000010101011 رورو حا

 أ أ]ذ]ذ]ذ1ذ1ذ اة 02 آذذآذآذآذآذذ# ذم

 _(4«ج)  «لئرارسباتكك) 2 عسح) ( صيخلتلاعم كر دتسلا ١
 | ىأرلهلو قت ادنلا ةالصنم فرصنا اذا ناك سوهل آو هيلع هللا لصدللا لوسر نا هنعهنلا ىضرةربسهىلا نع
 6 رخن م وذاتسالا حي ثردح اذه «ةملاصلا ايؤرلاالاةوبنلا نمىدعب قيالهاالا اور ةليللا مكتم دحا

 : ىراخبلا رفعج نب ىيحان”ثىراخبلا ناو فص نب دمحا نب قاحسا اني ىراذع هيعفلا لهسنب د نفح انلدح 9

 6 وهل اوهيلع نال 00و لاق لاق هنع للاى عز نسا ةنالقىفأ نغ بنا نعرمممأبا قازرلادبع ان,

 اه ثدحتالف ايؤر مدح ىأراذاف امضي ىتمرظتنو ف هلجر مفر لجر ل ثم كلذ لثمو ريعتامىلع عه ايؤرلانا
 5 هاجر خم مو دانسالا حي ثردح اذه «املاعوا اهانالا

 هل اوهيلع هللاىلص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىضر سنا نعلفلذنب راتخلا اننا دايز نب دحاول ادبع # انندح

 تارشبلا كل لاف سانلاىلع كلذقشف لاق ىنال و ىدعب لوسر الف تمطشادق ةوبنلاو ةلاسرلانا م و

 دانسالا حي ثيدح اذه «ةوبنلا ءازجا نم ءزجىهو سلا ءرأا اب ؤرلاق تارشملا ام هللالوسراب اولامف

 *هاح رخي و و ماسم طرشلع

 نع دادشن عت هارب هللادبع ان ىرقملا نأ ب نب نسما نب ىلع اب 3 احسان ركبوا « انندح »

 ا

 هيلع هللا لص اَكوَسر تلال هنغ هلا ينو تماصلان. ةدابعنع تكبنلاق ةناسواعو ريئكىفا نب ىيح

 اذه «هلىرووا نمؤملا اهارب ةملاصلا ايؤِرلا يهلاق ايندلا ةويملا يف ىرشبلا مهل جوع هلوقنع لس وهلآو

 * هاج رم و نيخيشلا ط رمش ىلع حرص ثيدح

 رجىانا ا بلاطىنا نب ميها رب !اننيريملا ىسيعن ىلع ( هانثدح)ىذلا ءادردلاىلا ثيدح < هنفاعو و

 نع هنع هللا ى م ذردلا ابا كلأ لاقراسسن ٠ ءاطع نع نامسلا اصىبا نع عيفدنب زر زب زعملا دبعن يزال

 هلآ وهيلع هللا لصهللال 0 تلأشانم كرف دجلا ينل ًاسام افا دلا ةويملايفىر دبلوم اجو ع هللا وق

 ا معلا هار نر يسفاو اس هي دعك اضيامانلم اعل

 «ناالاابؤرتلللا منجا ىأرله لوق ةادنلا ةالص نم زينا ناك لوما ا لا لص تالا

 * حيمص# ةملاصلا ايؤرلا الا ةوبنلانم ىدعب يتب ال

 وهف هلجر عفر لجر لثم كلذ لثموربعتا 0 اي ؤرلانا اعوذ رص سنا نع ةءالقىلا نع بنا نءا# ريعم ف
 * رص ابملاعوا اكانالا ام ثدحم الفايؤر ا ىأراذاف اهم م رظتنس

 ةوبنلاو ةلاس ٍرلا لا ملسو هلأ اوهيلع هللا لص هللا لوس زلات سنا نع نين راتخلا انمدايز ن# دحاولادبع »

 *(م)ةوبنلاءا زجا نم ءزج ىو مسللا ؤرلاقتارغبملاامواولاقثا رشبملا نكل لاف سانلا لع كلذ قهف تعطقت ادق

 هيلع هللا لص هللا ل وسر تاس لاق تماصلا نب ةدابعنع تعب لاق ةملس ىنانب ىيحينع دادس نا« برح ف

 *(م خا )هلىرتوا نم ْولا ا , ةملاصلا ايؤ رلا هلاقىرشتبلا م هلوق نع ءلسومل او او

 رشبلا ميلا هلوق نع ءادردلاابا ِت تا اسيل راونن اا غاصوبا نع عيفدنب زريلادبع «دهاشهلو ف

00 

 ةحلاصلاا

 4 اصلا اه ةوبلا ف د 2

 يب نا

 هل ىروا لما اهار اهارب / ةحلاصلا او كلام مسيل ادع اوهيلع نايل تالوسر لوذع
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 ريبعلا باتنك 2

 (ا! ولا

 © نيدلايف تايث ديقلا )

 رأا ريبعت - 5
 . او

 (4ج) 2 «!يؤرا زيبمت باتك) ١.١ ١ (.) 2 (صيخلتا مم كر دتسلا
 نمف رعبا: او#هاجر خلو سيحص بيغ ثيدحا ذه#لتقلان مه وكر تفهتاعىنميهرعش عت رج ىساوللااوري لف

 (انيدحو )قدي اانىس وم ن رشدأسا قالسا نب كل وبا (هانندحاك )ىط رقلا ةيطع نعريه نب كلملادبع يدخ

 .تنكل وقب ىظرقلا ةيطعتسمس لاقريمنب كللادبع نعزايفس نعاميج ىنبدملانبىلعانن ملسموبأبا ركبوا
 رعشلات ا ينودجي لف يف اوكشف مهرارذ ىبسو مهلتاقم لت نا ةظيرق ىب يفذامز. دعس مكح موبامالغ

 « كربظا نيباذانا اف

 عدو دحلان اكرخا «

 هك[ ابو ىلا ريبعت باتك] نجس
 ايناىريدلا ميهارنا نب قادسا انيهناتك لصا نمدكم يناعنصلا ظفاملا بوت, ندمت للادبعوا م انثدح ١)

 لاقلسو هل اوهياع هللا لص ينلا نعنع هللا نضر ةرب سه ىلا نعني ريسنب | نع بود نع رمعمأبنا قازرلادبع

 [ىرشد ةنسملا ايؤرل اذثالث ايؤرلاو ائدح مهق دصاايؤر مهق دصاو بذكت نموا يْؤرداكت ال نامزلا رخآىف

 امهركي ايؤر كدحا ىأر اذاف ناطيشلا نم ني زحت اي ؤرلاو هسفنلج ىلا ام ثدحم اي ؤرلاو لج وزع هللا نم

 .هركاوديقلاىنبجمةرهوبالاقةوبنلا نما ءزجنيعبراوةتس نم ءزج نمل أايؤرو لصيلف ميل وادحا اه. ثدحالف
 1 *« هاجرختملو دانسالا حي ثيدح اذه * نيدلايف تاب ديلا لفلا

 ءزجنمؤلا اير لسودل أو هيلع هللا لص ىنلا نعن زرىلا همتنعسدع ْن عيكو نع ءاطعنب لعين نع 4 ةبعش

 حنبتص ثيدح اده#«تمقو اه ثدحااذافاممث دحبملامرت اطلجر ىلع يهو ةوبنلا نم اءزجنيعب راو ةتس نع

 * ةد ايزلاب هاجر ل ود انسالا

 .ىزارلا نامل -ن.قاحسا اًميْوازا نأ ربم نبدمحا نب قاحسا انئنا دمهم بالجلان!دمحن نمحرلادبع «انربخا»

 هيانمكلامن ةنصمضن, ةءوو نع ةخلط,ى ان .ةحلط ن ادع نب قاحيسا نعش دحت سنا ن كلام تمس سلات

 نع

 ةيطع تمس ريم ن كلا دبع نعةنيبعن ا ثيدح( روبشلاو) بيغ حميع ه لتقل نم هوك رتف هرعش لع ترج

 هكر رهظا نيباذانا اهفرمشلا ثمنا ينودجن رف يفاوكشف ةظبرق ىب دعس كح وامالغ تنل لوه

 -#[ اي و رل ١ ريبعت ب اتك دس
 ماكتال نامزلارخآ ىف لاق اسوهل أو هيلع هلا لص ىبنلا نعةربره ىلا نع نيريس نبدمم نعب وا نع# رمعم اف

 ثدحايؤرلاو هللا نمىرشب ةنسملا ايؤرافثالث اي ٌورلاو ايدح مهقدصا اب و رمبقدصاو بذكك نمؤأا ايؤر
 ايؤرو لصيف متلو ادحا ام ثدحتالف اههركي ايؤر كدحا ىأراذاف ناطيشلانم نيزحن ايؤرلاوهسفن لجرلا ام

 *(م خ)نبدلايف تابديقلا ل غلاه رك اوديقلا ينجس. ةربرهوبالاقةوبنلا نما ءزج نيعبراوةتسنم ءزجن مؤ

 فتسؤئا ايؤرسو هل اوهيلع هللا لص ىنلانعن زر يناد# نع سدع نب ميكو نع ءاطعنب لم, نعم ةبعش رف
 «ميضص# تمقو امثدح اذافامم ثدح لام رثاط لجرلع ىهوةوبنلا نم اءزجنيمراو ةتس نمءزج
 ناةربرهيبا نعهبانع كلامن. ةعصمصنب ةءورنعوللا دبعزب قاحسا نعكلامان ناماسنب « قاحسا »

 هللا لوس ر
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 موش وسا دب سيور( جادراو/ة يجد هني صدمس-- ييسر ا ساب

 د6 جزا ا 7 3 عة وادللا باتك) < 79 هدم ( 0:0 لصين عم كردتسلا
 تلاطينان لعاترف |مجر نماف ترؤلدق ةالتبعةنع هللا خيتو رتعيفا لاقامبلع هللا ىطر نمادعن ! نءَن اب ىنا ْ

 رو جر الع ناعحوا هجرت نا رتعابت صالاؤلاةةذها م لاتف ارمومبت تايبصلا ارممو هنع هللا ضر
 دو متانلا نعو قف تح لتبملا نقف لاعب ىتح نونجلا نغ مفررلقلا نا لمتلالاقو هنع هللا ىسرأ
 ظافلا ةدايزشنعالان ع ةبعش هاورو أجر لو نيخيشلا طرشلع فيرس دفع لن 1

 اتنرضنلا وا ان ةماساىلانب ثراملا انب (الاق )ىضاقلا نيسملا نب هللا دبعول دعلا داش ن ىلع # ان دح ط |

 ناداراف ل حلب وذم أس ايهنعشلا ىضررمميفالاق اخ مَع هللا ىذر ناب _ !نع نام ظلا نع شمالا نع ة ةلهدش

 مانلا ن نعو ملتح ىتح > ىصلا نعو لمع قد .نودملا نع ثنالث نع عقر دق لقلاذا ت تملعاموا يلع هللاتق ١ اجر

 هل .اوةياعمتلا لض ىلا نءالع هللا ىذَر لع. 2 - تايرمأب خيييلطا اذه ( ىوردقو )مغ لفت قرت شل ا
7 

 ا ءأ

 ةننع اللا "ىضر ىلع نع نسل نع ةذاثق' ل ذم ءاهأاب : علا دع نب لع عانا قاحسا ني:ر < ىلا م انربغل »|

 لمي ىتح هوتمملا نعو ظفيتست ىتح مئانلا نع ثالث نع مقلا عفرلا# ملسو هل و هيلع هللا لص هلال وشر نا |

 ْ هيا مر
 انوع قبطلا تور هتان يئازبطلا قزم نب مشا امانى د ادنبلا دمت ندمت رشسج وا 6 ان ربخا أ
 هنع هللا ىح رة ذاتى أ ن نع حاب ر ىنانب هللادبعن ء'ة داتق نع ةناو ع ىلا نب فيعس ئنث دج مياربا نب ةمركعأ

 هنالاسو هل آو ةيلع 0 ا هس يف لسودلا و ياه تاره وي لا عم ناك هيلا
 حي ترادح ذهت « لح تح ىلا نعو صن ىتح هوتعلا ن ءون ظفتتسا ىتح مانلان ءاثالتن ء ملا ةربلا

 * هاجر مو دانسالا

 نحت ان انعم رجنا انا بهو نتاانن يال وملتا رضن نب زحانت بوعي ندم سسابعلا وبا# انندخن وف

 هظب رق 0 هودر>ح لسودهلاو هلع هللا لص هللا وعر ناوصا نأ هريبخأ ةظن رق ىنم لجر ةيطع نعدها2

 ناتيصلا امم و يلع لت 1 رش |مجحرب نسا تن نخذه ةالتتع معا لاق سايعنلا نءنايبظ. ىلا نعم« :نئمعالا

 م ؟انلا نعو قف ىتح لتتبملا نءو لمعي ىتخ وأ :ملا نع مفررقلانا متل ملا لاقو رمي ىلا ا,مم بهن ةواهدرف اموعبتتا

 مونى ىصلا نعو ظدرتسا ىح

 ةوتعملا ةرعومئاثلا نع هك يلع هللا لص ىبتلا ناىلع نع نسا :نع ةدانق نعم ماهم و:

 ُ *« لاس را هيف سي *ىصلا نع فنا

 ىن لا مم ناك ةنا ةداّق يلا نع "حارا: هللاديع نع ةداتق خ نع هبو نع قا ن *ر دييعساتي ميه ران ةمركع ف[

 نع تدان ملقلا مفرقلا سوال اوقيلع هللا قص نزلا اقف هيلع سانلا عطش فافر جو دي "او. هيلع هللا ص ٍ

 “هو هخ ص 4 م 6-5 0 7-3 نعو 5-3 ىح 4 حما انلا ١
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 مرآ 3

 0 3 ْن



 < هي ع ع

 3 ماع

 حا

 ابا

 منعا“ '(عوودظا باتكأ م عبد 0 (سيفلتا عم كردتبللا) .

 ا تداولا م قتل ملعب هذغ لابو لل هما قزيب ١ لغو تاغ ن اس: ابنا اف

 قا هتجر خا |لقر يخت يلع لزتثل .تنكام تبان نب ناش عش ىل تم دها ءادوس هليل: ين ىف تم فدا تفلحو

 تيلاوللن 5-0-0 نفاؤلا رمال ار 530 ا لاق هنع ا ير نا ةيافيراو 7

 بقوم اين دلا نارك بن ذا نمو هرتسو هنغافع دق "ىث ىف مجرب نا نم مرك 1 هللاف هنعافعو هيلع هللا هرتسف

 دهاش هلو ه«هاج رخمإ ونيخييشلاط رش لع مب ثردح اذه نيترص دبعىلع هت وقع ىنثن نا نملدعا هتلاف هيلغ

 « هيف ناررقلا نم ةوالتو ظافلا ة داب

 ةيواعم نب ناقص نع دد زين روب انثىدج انن يؤتبلادمنب تادهات ىععبملا لعن نيسلسا « هانثدح ف |

 كر بخا الإ هلمح 21و تلاطىبا نب يلع نينمؤملا ريما انل لاقت لاق ةليخس ىنا نع لهاكلا دشار نب ىهزا نع

 تيما فلل كف اسمو ودام ديم اقم فان ربما لجون ع هللا باتكحف دا لضفاب

 «هوفعيف دوميذأ نم مركاهلاف ايندلا يفهنع هللا انعامو ةنوقملا مهلع ينثر نا نم مركا َبافريثك ص وخيو كا
 دم نا ديزو ةفاس | ىنربخا.بهونب هتلادبع انءناماسنب عيبلا انت بوقمينب دم سابملاوبا ان د دح

 هيلع هللا ىلص هت علا هينع هللا ىضر تبان هع" 0 هيبأ ن نع هي لوح تبان 6 زخنبا نأ ةيدخ تكتل نا ْ

 م اذه «ىنذلا كلذ 0 هيلع 5 هنع هللا هن انمت انين تاضادق امالاةرسوهلاو و

 « هاجرخم مل و دانسألا

 .يرع شمعالا ابنانوعزب رفمجأتبا باه لادبع نب دمج اب يتابيشلا بوسي نيدمح هتلادبعوا 4 انربخا 9|

 ىلا

 1 لا 5 مطبالاب هتفذتف اهننأر ىلع هتضوفقريب العر تذخا تراس متت تعم الف أ

 لخدفكاطلابقك هند رخاا ايلف ريخ يلع لزمن ت تنك امنامح رعش لت يدها ءادودس لل ىف لأ تفلحو

 «ريخ هيف هبادكا نم دحا ادمجقراشام لاول ون شرق تش هلتمف هيلع مقوفدحأ هيف سيلا

 مجري نا نم مركا هللاف هنعافع هللا هرتسفاننذ فذأ ! تطري ةفيحج ىلا ن 2 هيا نع قام اءفان 0 سنو د ا

 *( 00 ديل ىش نا نملدعا هللافهياعتقومفابنذ تنقانمو هزتو هنعافع دق *ىشى

 هللا ى اه ىنرغخلا ةنالضفاب م ربخا الازع ان لاق لاق ةليخي-يلا نع دشارنب سه ز !نع ةنواهم نب » لاو س ٍِك ١
 هنع هللا فعامو ةبوفلا مبدع ينل نم مزكا هللا نيثك نع فمتو مكي ددا 'تبسك, مف ةييصم نم مكباصا امأ

 : * ةوفع يفذوعل نا نم مركاهللاف ايندلا ىف

 سو ”اوهيلع سلا لبغ هللا لوس .نا هيبا نع .تيان نع ةعزش نبا نع دكت نب دم ىف دحيه زن 4 ةماسا »

 * خعرخيام «تنذلا كلذ هير هدعزا الهيلا ع ةنغ لا يا مانيب باص أديغ اعايلاق
 ظ01كآكآ 7

 شالا 2 1 ةبإب 5

 0000 ريغ هيف هءادك| نمدخأ ادمش قراش الّساو لو نشرق تبطل هلةمفهيلع مقوفدحا هيف سيلان لخدف تضف اظل أي

 ظ : : 0 00

 نين ع

 1]1]1]11]31001100101010'0]ذ]ذ]ذ]1ذ]ذ]ذآذ ا ااا



 (4ج)) ٠ «دودملا باتكذ 20 ( ضيخلتلا عم كر دتسلا )
 نودامرفشوهلوق ىلا هاوجن نمريثك يفريخاللاق متهباحصاو ةورعنب ريا ىنعي كواضي. نا مهمم ةفلاطت ل

 لسودل اذ او هيلع هللا لضءتلا ل وسر ثمبوةكع قحلف ب رهن ارقلا لزتايف كرشلا نود هسذناك ىاءاشد نك كلذ

 لجو لع هللا ليبس ينامهىخا نبااب لاق امهعمامو امه هنثج ايلفةداتق لاقةعافر ىلع اهدرف ايبماداو نيعردلايمل
 لهس نب دعس تيم الس لك لز ىحقرسان اج رخو كلذريغ ه ىنظناكو همالسا نسح يمعزا توج رفأ

 | هءاحصاو ل سوهلا اوهيلع للاي هللال وسر ارنا ةحجاطيلا ن.ةغلطادنع تناكو فوع نبو رم ىنتيخا

 * لاّمف تاساب .اب تبا نب نايسح ءامرف مهمتشل

 «راعشالا»

 هعداو | لاج رلا نيب مرك ىذد .*. ارك اذ تنك نا نيعر دلاق راسا

 هع نانا و افتساةلج ابعز ان «© كثحصاف دعس تنب هتل زر! دقو

 هيفا 1 نراه دلع لاو شيلا انه :ر اذغاا وكل لاا تلج ١١ نيمب! كايف
 هعبطا و ىح ولا ه دنع ي بفاووا # متلعف دقىدلا يني فنابمتننظ

 هعلا وط هيلع تلح دهل ك اذن #4 يب نطل .ميكتم لاجر ال ولف

 هعراكا هيف سيل يدا نم لبف *« متبسام يلا اببكاو ركذت ناف

 هب. انو نيمسنلا هيج"رث (ثييعلا اك. :متملع دفا مكت وجاري مهل دلو

 ريل هباححا َ 1006 ا را ب ةلكالط كسل تعخرو كلم ناز شف الواو نحل
 نيل ل نارَقلال زن اهف ٌكرشلاٍن ودهن ْذ ناك نم يا ءاشن نإ كلذزو دام فغيوولا ماوجن نم ريثك ىف

 اههبب هتكج ايف ة دأتق لاق ةعافر ىلعامه ذرفاوبسا داو نيعردلايلا سولو هيلع هللا لص هللا لوسر ثعبو ةكع

 نبا جرخو كلذ ري هينظ فاكو هم السا نييح ىمع نا توجرف هللا ليبسيفامه يا نا ايلاقاعممابو
 يا ب د م

 « لاف تايبايتباتنب ناسح وامرف مهمتشي هبادكأو لسو هل اوهيلع هللا لصدللا لوس رب

 «راشالاو»
 هعداوا ل اجرلا نيب م ركىذب ه.. ارك أ ذ تنك نا نيعر دلاق راسإأ

 هعازاعنو هتسا لح اهع زان «# تجبصاف دايم كنمفي اننا ديقإو

 هع ا ديف هل ديمن مل و هيلا *« ايت ١ ر كراج تئج ا ريسا الهف

 هشاو ىج ولا هدنع ىن مكيف و * ماج دعييذلا قلع رأي مهل

 ةدلا لم: هيلجب "كللس دَتل ك !الي' ©“ مهلا ىيتشل مكتم ل اجار ال راف
 هعراكا هيف سيل مْؤا يرملهف مئيس اهيل ابمكجا و ركزي نا

 هنب الو نيبسلا هيج رب ثيذلا ا © متءلع دق كبل وجرب م دجو
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 ( هيف ىحولا لوزاو 3 قريبا - 35

 متميز دقو الكل اف ةقرسلا هذهنم ىبربل كلا لاوفانع فرصنا اولاتف ةقرسلا هذه بحاص نم ننيبنلوا :

 رسلاب مهونايو(١) يملا مهن ونبي حالصو فرشو بسح لهاانم تب لهاىلا ادمتدقنامعنلا نب ةدانق| .

 ”(:ج) «دودملا باتك) كحل (صيخلتلا عم كو دتسلا ١
 دادس

 يحال زاف مكءاءط ىلع الا هارب اموةلدلا قريباونب دقوتسا دقل هللاو انل لبق ىتح انيسجتو رادلايف انلاس من

 لهاا هللال وسراي.ت تاقف مهف هتملكف لبسو هل اوهيلع هللا لص هلال وسر تنخ هباحصا مها . ةرمتس اندكا

 [.ةجاحالف مامطلا اماف حالو مايطلع ودنا ه ريل نم هللع اوقرفن ىمعىلع اودغن هفِسو ءافج لهاانم ثيب

 ا 000  مسوهل او هيلع هلا لص هللا لوسر لاق انيلع هودريلف حالسلا اماوهيفانل

 او ل ا
 يسال

 يي سلا

 77 [.تس ىلها ىلا تدمج هيفت يشم امسشبو تمنصام سكب لاق وادد دش اهبج ىنهش هتلكو لو هل اوهيلع هللا لص

 هيلعهتلا ىلص هللا وسر نم تعمسف تبثالو ةنيبريخب اف مهتبانو ةقرسلاب مهيمرت حالصو بسح لها مكنم
 .نباانىمعيلا ىلسزارادلا ىلا تغجرذ ايف هلك مو ىلام نمت جر خا تددولوهنع تفرصناف هركاام مل وهلاو

 هللا ماوهيف ماس وهل اوديلع هللا هللا ل وسر ملكا و للام نم تجرخ يناتددول هللاو تاقف تءدضامىخا

 | نكتالو هللاكارااغ سانلا ني مكحتل باتكسلا كيلا انلزنا اماناردلا لزنف ناعتسملا هللالاَقف ادبا هيلادوعاال

 هتمحر و كيلع هللا لضقف لولو لوس نب ديبل ىا ار هنءربم مل يح ٌأرقف قريبا َن ةمعط ىااميضخ نينثاخلل

00-0 

 همست

 0 سوماق١؟ ما لا يملا هنبالاش , 0( كديدسأ ٍ

 ,ليق ىتحاتسسخت و رادلا يفانل اسم متحزدقوالك لاَ ةقرسلا هده نم ىيرباكلا هللا وفانع ف رصنا اولا ةقرسلا

 .هللال وسر 2 4 ,اتصأ مهن | نكيتسل اندك - ىتحائلزافمكماعط ىلعالا هأ او ةليللا ف قريب اون دقوتةسا دمل هللا وأنل

 اوقرثت ىمعلعاودمت همسو ءافج لها أنم تس لهاا دنلا ل ورأت تامف مهيف هتءلكف ملسو هل "اوهلع هللا لص

 هالو رفام هموقلاجر عمج ةورعن » ريسا هللاش معنباوهلناكو كل ذىفرظنا دولا وهما ل

 | بسح لها انم تس لهاىلا ادم دقزامنلان ةداتق هيخائا و ديزن ةعافرن الاف 0س وهل اوهيلع هللا ص

 ٍ هلآ او هيلع هللا لصدتلا لوسر دنع ميخوفةداهشالو ةنيريغب ةقرسساب مهنونبابو جيبقلا موتنا 00 فرشو

 سب لاما 7 دش اهج ىنهش هتملكف لبوهلا اوهيلع هللا لص هللا كوضو بتعو فرصلام ءا ا!عام اسابل-و

 هةةةيبنيعتت تح هفحسلا

 هللا لوسر نم ,تممسف ةنين ريفي مهنانو ةقريسلاب مهيمرب حالصو بسح لها مكتم تب لها ىلا تدم تمنصام

 ىلا تمجر كفرا ايف هملك !ملو يلامنم ,تجرخىلا تددولو هنع تف رصناف هركأ ام لسوهل ا وهيلعهتلا لص
 هللا ىلص هللال وسر ولك | موىلام نم بتمجرخيفا تددول هللاو تاتف تءمنصام يخانا اب ىمعيلا ل-رارادلا

 نلايباكلاك لا ]نا نبا انا نارقلا لف ناعتمملا لالا دبا هيلا دوعاال هللا ماودبف ملسو هل او هيلع

 ائي رب هن مري مث غل يتحأر تف قريبا نب ةممطىا امصخ نينئاخال ن ركحنالو هللا كارا اع ي انلانيب مكحتل

 هايل كيسا



 ١طا48١ 000 #070

 عي سد ٠ تس عه وول توجو ان هوررعت دي يد مب وو توك

 هم سول

 ؟(6ج) * د "عوؤدللا باكو 20” 3(هيم) 2٠ بعسل سل عفا ٠
 ار اعلا 0 * ةاجرخإلو داتسالا ميوفط كن
 ىتدح قادشا 2 ا اي ريكبن سوت ان زاثملا دبع يذم ان تاودعلا نيد :نئاتعلا وبا ان انت أ

 اوناك و رفظ ىننم ظهر قرين ونن ناك لاق ةنغللا ىضرناغنلا نب ' ةداتق هد نك هلبأ ندع ةداتقا نيو رمم نب مساع ٍُإ

 باحصأهيوجم رعشل 3 لوش نأك وا ةفانم ناك وارغ ا غناكو ةمط ابا ىنكي ريش ناكور شم ورثشلو ريشنةنالث

 لاقفوع الا هلاقام لاو دعي ذك اولاق كلذ مهذب اذان الفهلاق كوش مث لسودلااوهيطَتلا لبصتتلا كوستر
 اهل اق قزينا "ناب يلا" اوممض. :٠5 ١ ديضقل اخ نلا لآق الكوا

 اهم اب اف مهف ونا هلالا عدج .ذ. ..ماشخ | ىنت اك نيمطختم

 هللاوف مالسالا دك دما هل تن نيم الجعأو ذل هز ترب ةعافرئيمناكو مالسال او ةنلهاهلا يف ةجاح ورّتفن لهنا اوناكو"

 لبح مدننا نم(١) ةطفا طلا هذ مهيلعت مدقق راس هلذاك اذا لجرلا ناكو يش هفالسا نق نا ىرال. تنكنا

 عاتاف نيدو طانالا ْمو ةطفارط تمدهف.ريعشلا مهتيقناكف لايعلا اماخ هن لحام هنسفنل عاتنا كيمردلا

 ليلا نمرييشن هقرطف اهيل[ نم امماضب امويملان اعرد مط ىف ناكو ةيلعيف املس ريعش نمنيلمح ةتعافر

 ةليللا هده انيلعريغا لاف. هتيتاف يلا .ثعب ىبع معبصا الف حالسلا دخا 5 ماعطلا دخاف:اهربظ' نم ةنلهلا قارخف"

 بسحا ذناك انهْلِحَرأ لسن كيبل )الا ا اتم تحأ اضام هللاو هبوخاؤريشن لاف انحالنسو انماعطن تدق"

 و حسو س2

.-- 

 نجلا: ااه مكطلاخيل هللا وفق زتسا اب ا ىا لاق 5 فتسلاب هلل. او:.تاصالاق هغلب لف .جالصو'

 عم ب ندللاىل عاتلا وةةريملا - نم طفا اًضلا )١(

 هدهوأ نعام ناول ثمن د باد انك لاق: هد نع ةةيريوا ىندح رجاملا] ريسل 5 قى « دالؤنؤو

 ةمسيبخ و لوم ! اوهيلع هللا لصهلاآ لودسر امهيلطيل ةعبارلا فناء ءم 1 هرم

 و اكو رفظ ىب نم طهرقريا وش ناك لاق تالين * نءهنبا نع ةد اتق نب وربك نب مصأع ىنادح » قاحسان ا إ»
 : 1< عج موب هيصيتممتتوب د عوم وسرعه ييببايجيبح تبيح < يساوي دعب ع هورس ساد ربكي بن «ومجو عوج نيس ياي يكس 01 حح جديد موومت ميدو دنع جسم مروج وواجب تح سك تنجو تتت حررت اجر دج هت
١ 

 باوصا هن وتم رعشلال وت ناكو امد امنت وإ !سعاشناكو ةمعطاب| ىنكي ريشن ناكو رشنبمو رش: وريشل ةيالثاأ

 * لاتفوهالا هلقامشاودع بذك اولق كلذ رملي اذافنالف هلقلوقم سوفا او هيلع هللا لص تال

 اهلا قريبانأب يلا اوممضن * ةنديصقلاجرلا 'لاق اكوا

 اماباف مهف ونا هلالا عدج « ماثخا ىت اك نيمطذتم

 هللاوف مالسالا هكردأ رسوم الجر د هز ةعافر مت تاكومالسالاو ةيلهاجلا ىف ةجباحو'ر مف ل 1 1:

 ٌكمردلال محن مدسلان م ةطفاض.هبلع تمدمفر اسهلزاك اذا لج لاق اكو اكد * ةيااطأق نأ 3 تكتم

 لاح رص رجه د ناحل تخبل زخم ربيع »حقا حي عجم <

 نهنبل امج ةعافر عاش ًاتافاكمر دلمم طا 0 هطت مدقق زيعشلا» مهنمينا 5و لايعلاا افلح م ةشفنل عاتبا

 نم ةيلعلا قرخف لذ لآ نمريشل هقرظف 3 1 م ايبخامت مو هلنأع رذ'هتيلع ىف ناكو هلةيلعيف راع ريغش

 انماعطب بهدف ةلثللا ةدهؤ انيلع ريغ لاَ مف هبل :اف يملا ثعل ىمت حصا اف خاللشلا حا م6 اذطلا 50 اهَربَظ

 هذه تحاص نم ناس نلوا فيسأا ده : كل هذا قرم زا 1 يشل هللأو تاضا 31

 موبق «

 0 هعلب الف حااضو ب تح ذلك نم 1 0 كلا 2 أمسح اصام هللاو هنوخا 0 لاف انحالدو

 ا

 ةق

 وني ةقرس

 ( قريبا
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 0 ديلا يدم

 (؟ ذل رن[ عض 7

 ا امد بم هم

 (:ج) عدو ذحلا باتكو 042 ( صيخلتلا عم كر دتعلا)

 اديع دبعرتساللاق لسوالا اوهبلع لاىلص يتلا عء'ةلع هللا ىضر ة ةربلرش نانع ةيبانع ليهساتت بيهو ات

 مممعالا تدخن ححصب ا ذهو هاج رخو نيخيشلا طرشىلع مسيح ثيدحاده#ةمايقلا و هئلاهرتسالا أذ دلا

 هللاهرتسالا اندلايفادبع ديعرتساللاق لسوهل اوهيلع هللا لص ىننلا نع هنعدللا ىذر ةربمهىلا نع اص ىلا نع

 ديزندامح هاورو اص ىلا نع هيادحإ ضع نع شالا نع هاور ىثرملا درت نع طايسانا كاذو ةمايقلاء و

 د اص ىنأ نعل جر نع عساونب د نع

 هللادبعزي قادسا نع ىيحننب ماهابنا نوراه نب ديزانث دوعسم نديمساتت ىبوبحلا سايعلاونا# انريخا )

 مهسال ندكم مالسالاق يسهل دب هللا لمجم المت اآالزا توجرل هلع تفلحول عبارلاو نمماع فلحا ثالث لاق

 00 ولةعبارلا ومهم وامرعم ناك الااموق لجر بحال وةمايقلا و ريغهيلويفاسدلايفدبع هللا ىل وتنال و

 رملاَقف زيزعلادبع نرمحهب تدق لاقةرخ ١" الايفهيلعدارتسالا امدلا يف دبع لع هللارتسال َ النا 3

 3 0-0 6 3 ودل يناس ىلع 3 00 كثدمحلا ادهلثم 0

 5 نما م و1 | 21 5 قيس لوسولا هنع هللا ىطر 50 ةقعمل ف 0 نع ةمقلع نع بمكن ع

 * هاجرخم لو دان الا مي ثيدح اذه# اهربق نم ةدووهىيحتسا ن همك ناك اهرتسف ةروع

 يبجش الادإبز نيديزبنع ىسومنإ لضفلاابنانادبعأبلا هجوملاو ابنا ىرايسلا مساقلان ب مئاقلا هب انربخا ف
 نيملسملا نعدودملا اور دالاق لس وهل او هيلعّللا لصّنلا لوس رنا اهنعهللا ىضز ةشئاعنعةو ىع نع ىرهزلا نع

 اذه# ةيوقعلاب 'يطخينا نرم ريخوفملايف ٠ يطع نا مامالا ناف هليمساولفل اجر ملسل مدج وناف متمطتساام

 قف د

 » ( م خ)ةمايقلامو هللا هرتسالا ايندلايف ديعرتسالاءوفرم ةر هيلا نع هينا نعلهس ان « بيهو ف

 هللا لصدنلا ل وسرنا ةشئاعنع ةورع نعى رضحلا ةبيش ىنثدح ةحلط يبا نب هللادبعنب قاحسا نع ماه ف

 مه هلا دبع هللا لمجال مآل تا توجرل هيلع تفاحول عبارلاو نويلع فلحا ثالث لاةلسو هل اوهيلع

 مبممزاك الا اموقلجر بحالو ةمايقلا موب هريغ هيلوبفاين دلايفدبع هللا ىلوتالو هلوهسالن 5 مالسالا ىف

 لامف ز زب زعلا دبع نب رمح هب تن * نؤس# ة رخآلاف هيلع هللارتسالا اس "هلا يفديعىلع هللا رتسال 00 مهنموا

 « هباوظفتحاو هوظفحاف لسودلاآو هيلع هللا لص هللا ل وسر نع ةشئاع نع ةوسعنع ادهلثم متعمسس اذا :

 لسومل .اوهيلعللا لصّلال وسر نار ماعن ١ ةيفعىلوم ربد نع ةمملع ن نع سك نع طيشن نب © ميه ا راو»

 * حمص « اهربقنم ةدو ؤمىيحتسا 7 نر هيض 1

 هيلع هللا. لمص هلال وسر نا ةشئاعنع ةو رع نعى سهلا ن نءىتجشالا داي زنبدب زينع ىابيشلا « لضفلا ا

 ْ ؟نطخم نا مامالا ناف هلييساولفتاج رخال م دجو ناف متعطتنسا ام نيملسملا ن ءءء ةودملا او ردا لسوالاو

 « كورتءئاش دا زنبدن رب ىف منلالاق ( تاق ) يصل وقعلاب 'ىطظخم نا نمريخ وفعلايف

 دالخ » 22

١ 
٠ 
 و



 (4ج) .٠١ عدو دملا باتكذ ظ292 ( صيخلتلا عم كر دتسلا )

 8 ميجرر وفغهللاو مكلكللا رفغ نان لا اوحفصنلوا د و وفعلا بح وفع هللانا همي نا الادخ هيلا يمنا اذا

 * هأحر 1 ودانسالا حي ثردح اذه

 تدم رجييا تعمسلاف يهون هللادبع انيرضلا "رو 7 بوقعين د# سابلاوا ب انندح »

 دح نم ىنغلب اش افك دودملا اوفاعن هتلاقلسودل ا اوهيلع هللا لص هللال وسر لا هدج نع هيبأن نع بيعشن ورم نع

 هاجر لو دانسالا بح كيدح اذه «بجودمف

 نب لص جرح ن ن هللادبع اني ذاعمن رب اس ىديرملارشلن دمج ا ا قاعسا نيركبوا ©« انثدح »

 ن مملسوهل ار اوهيلع َسالَص هللا ل وسر لاق لاق امهنع هللا ىضر ميا نع ةعيب ,دنب باطني هللادبع نع مسمى

 هو ما ىف ىلاعت هللا دارضدمو تروج دح نود هنعافثش تلاح

 نا ىبح نع ضايع نبسنا انن ىمومنب دسا ان ناملسنب عببرلا انا بوقمِيْن دم سابملاوبا 4 اندح

 ماق لسودلار اوهيلع هللا لص هللال وسر نا اههمع هللا ىضررمت يربي هللادبع نءرانيدن هللا دبع ىث' دح ديعس

 هناف هللا ىلا بتيلو هللارتسلرتتسيلف ملا نه اهع هللا ىهن ىتلا ةرو ذ املا هذه اوينتجا 1 املا مجر نادعب

 * لجو نع ىللعت هللا باتك هيلع رت م هتنيضالدب نم

 نع نابجن.عاشفا أنا نوراهن ديراب دوعسم ن ديعسأنت ىبويحلا دمج نب دمج سا ملا « نيا :

 هاخا رتس نم لسودلاار اوهبلع هللا لك هللا وسر لاو لاق هنع هللا ىضر ة ةرره ىلانع ءّلاض ىنانع عم ءاون دمح

 بركن م ةمرك هنع هللا س فنا دلا برك نم ةبرك هيخا نع سفن نمو ةرخ.الاو ايندلا يف هللاهرتس اندلايف

 *هأح رخن | مو نيخيشلا طرشلع جيد انسإلا اذه ههيخا نوءيفديعلاز اكام دبعلان وعى هللاو ةسمايقلا م 1

 لالهن ناين ميهاربا نب قاجبسا 3 مدلك نيت دججابت يربنلا دم نب ىبح ركزوا « انربخا »

 ميجرروفغّتل 0 تينا ترصالا ىف ]8و ووفملا بجي وفعهتلا نا هميفت نا الادح هيلا ىهتن اذا

 دودحلا اوفاعت لاقر_سودلا اوهيلع هللا لص هللا لوسر نا ؟دج نع هياوع بيعشن ور نع( 4 رجنبا (

 0 مسيح # بجو دف ديح ند ىنغلا افمكيي

 نم اءعوفسمر منا نع ةعب ر نبى ماعز هللا دبع نع مسمي انب ملبص ىناددج ىني دملا رفعجن 4 هللا دبع ف

 #* ه سصاىف هللاداوط ديف هللا دو دج نمدجنو د هتعافش تااح

 ميسو هلآ هيلع هللا لص هللا لوسر نار <ن | نوران دب هللادبعىنث دج ديعسن ى وحن نع 4 ةرمض وا »

 هللا ىلا بتيل و هللا رتسل رتتسيلف ملا نفاهنع هللا ىهن تلا ةرو ذاقلا هدهاوينتحا لاف نيالا نا دعب ماق
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 ملسو هل او هياع هللا لص هللا لوسر لاق ةريرهيلا نع باص يا نع عا ون. دمح نع ناسجن. © ماده »

 هللا سفن ايدلا برك نم ةب رك هيخا نع سفن نمو ةرخ الاوان دلايف هللا هرتسابل دلايف لسملا هاخا رتس نم
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 (4خ) 1. اعدورتللا باك ١ 2 ع صيخلتلا عم كر دتسلا ١
 حيمص ثيدح اذه *لجو نع هللادو دح نم دح نو دامف طاوسا ةرشع قوف داي ال لوقت لسو4ل او هيلع

 * هاج رن لو نيخيشلا طرش ىلع دانسالا

 فشوب اذن ةملس نبدا السمن نافعان.ى ب رملا نبا نسحلا نب قأ سان هنولاب نب دمج ا نب دمت ركب ونا ىتدح »و

 هللا لص ىننلا هيف 1 مسو هل اوهيلع هللا يبس هلالوسَو دعك قرس الخرنا بطاحنب ثراحلا نع دعسنا

 قرس ممطقق ايبا لعقرس من مطتفأضيإ ٌقرسم < ءوماشاو الاف قاس أملا واقول اقف لسوهلآ [وا

 لسودلا اوهيلع هللا لص هللا لوسر ناك هنعهللا ىضر ركب وا لاك ةسماخلا قرس ما وق تمطق تح < مطقف

 رييزلا ن هللادبع لاَمف ريبزلا نب هللادبع مهيف شن. رق نمةيتف ىلا مفدف هولتقاف هبا وبهذا هلتقت سمان يح اذن ملعا

 « هاجرخم لو دانس الا حيمص ثيردح اذه هولتق تح هونرض هبرض اذا اك. هاو صاف. مكيلع قلو

 انىبضلا دؤاد, :رنئسوم اشنرضع ناملسن دهف دموبا اش ىدادغبلا دمج نب دمر قءج وا  انزبخا

 نيخيشلا طرشىلع دانس الامي ثيادح اذه *يذلالعالو مطقق رساذا قلدلا دبعلا ىلع سيل لسوهل اوهيلع

 لسودل اوهيلع هللا لص تارتيصردفو فس اعاكم همطقت سما قراسنلا لسوفلا اوهيلع هللالص هللا وسر

 اذا

 *(مخ) تلادودح نمدخ نودامف طاوسا ةرشعقوفدلجتاللوق : مل وهل اوهيلع هللا لع نال ولو كيياقلا#

 هيلع هللا لص هللا لور دهع ىلع قرسالجر نا بطاحن ثراخعا نع ميسا فسواتب همأ -ن 4« داج و

 مطقف ركب نايل قربت عطف اًضياق رند م هومطقا لاق قرساعا اداجو ماا 2 لام هن ؛ يف ملسو هلو و

 ملعا لسوف اوهيلع هللا لص هللال وسر تراكزركب والا اَمف ةسماخلا ق رس مث مد 6 اوق تمطق ىتح مطمف َق رس م

 مكيلع ىفو صا هللادبعلامف.ريب للاى هللادبع مهيف شل رق نم ةيتفىلامف دف هواتقافهنا وبه ذا هلتقن ما نيحادهب

 احل ( تاق)* حيعص# هولتق تح هونرض هنرضا + اكر زوما

 ايسر ةسسرل 1 نوط ارانب درب وكونج يزول ١)

 « ( م خ) نايفس نعىبْضلا دواد نن ىسوم هن در «يذلالعالو

 همطق لجرلوا نكن اليا لاهو دوعسمن ا عم ادعاق تنك لاق ة ادخامابا تعا رجلا ىبحانت © ةبعش 9

 لسوهل ا و هيلع هللا بص هللا لوسو هجو فسااعاكوهمطقت ىصافق راسل ين لسوهل | اوهيلع هللا لص هللا ل وسر

 اذا

 ١ هللا لص هنالك ناقلات امهنع هللا ىطر سابع نانع دهام نع ناشد ورحت نع يؤتلا كيعدس نب نايم

 | دما ( انربخاو ) ةبعش نع ريرجن. بهوان قوزرصن ميهازا اش بوقمي ن دمج شانملاوا © انندخ
 | راملا ىيحم تءمسلاق ةبعشنع رفعج كرب دم انثىنا ىنتثدح لبتحنب دحا نب هللادبع انن ىميطتلا رفعجنبا

 أ همطق لجرلواركذال ىلالاقف هنع هللا ىضر دوعسمنب هللادبع عم ادعاق 3 تنك لوقت ةدجامابا تءمس لوقت

 | مامالل ينبنبال هلا ءامكيخا ىلع ناطيشلل اناوعا اونوكنال ىنمنعامولاق هاج قه كلن أع ةنلئلتز ماو

 ده دبي يش نو يي يس و

 - نك نشل 5700 تن وية محت



 (:ج) ١ 7 عدودملا باتك) 20060010 2 7 77 16 صيخلنلا َمم 7 ردنا
 دمج نب زب زملا دبع انث ةزمح نب ميهاربا انن ين ارعشلا دم قشيللا اخ مولاه دب 0 دم # اًددج »

 هيلع لا كص هللالوسرزإ هنع هللا ىضر ة ةربه يبا نع نابون نب نمر لا دبعن دم نع ةفيصخ نب دب زي ىنربخا

 سود اوهلع هللا لص هللا ل وسر لا لاَتَف قرس اذِهَنا الولد ا اولاهف ةلمش قرسدق قر راسنا ماسودل 19

 مهومطقاذ هباوبق ذا مسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاقفهللا لوسر اي إب قراسلا لاف قرس هلاخاام

 حرص ثيدح اذه« كلعتلا بان لاقف هللا يلا تبيلاقف هللا ىلا بتلاقف هبينا مثمطقف هبىفوتا م خل

 : * هاج رخب مو منيف طربع يلعأ

 نيورم ىربخا بهو نا نا كش دبع هللادبعنب دمت ابنا ييدتما نب دمج سابملا ونا © انيدح أ

 ىناةئي زص نم الجر ناامبنع هللا ىضر صاعلا نيو رمتنب هللادبع تزرع هنا نع بيعشن. و رمتنع ثراحلا

 نم”يد يف سيل لاكنلا وازلثم ىه لاق لبجلاةس رخ يف ىر / هك طايل ودل لاق ملسو هل اوهيلع هللا لص ىننلا

 لاق لاكن تال و ميكن ةبن وغم ق مقتول ا !امو مطقلا هيفق نول نكغلبف حارملا هاوا امالا مطق ةيشال

 نيرملا هاواام الا عطق قلعملا رمثلانم "يش ىف سيلو هعم هلثمووه لاق قاعملا رمثلايف ىرن فيك هللا لوسزأي

 ورحب ايههوفاةنس هده# لاكن تا للجو هلثم ةما رغ هيفق نيللا نك مل ملامو مطقلا هيفق ضاق ملف

 بوك وهف ةق بيعش نورمع ترع ىوارلا ناك اذا صاملانب و رمج نب هللا دبع هدج نع ديت نع تيعش نا

 * رمح نا نع مفان نع

 ةرسيمىا نبايركز نبدمح!نب هللا دبعانن ىلاءت هللا هس رحكمب ىعازملا قادسان. دم نب هللا دبع#ب ايربخا »
 نع جشالان هللادع ن.ريكب نع بيبح يا نب دز ىتادح بواىنا ن لإ انتىرقملا دزني هللا دعا

 هللا لصدتلا لوس ل لاقهنع هللا ىضر رام نةدرينا نعهللا دبع نب رباج نب نم رلا دبع نءراسا نناماس

 ماسوهلا و هيلع هللا لص هللا لوسرلاقف قرسادهزا هللالوسرابلاةْف ةلمش قرسدق قر اسيا لسودلاو اوأ

 لاف هيلا معطف هءىلوذا م هومسحا مه ومطقاف هءاوبهذا لاف هللا ل وسر ايلي قراسلا لاقف قرس هلاخااممأ

 « كيلع هللاباءلاَمف هللا ىلا تسلاف هللاىلا بت

 للا لص ىنلاىلا ةن نم نمالجرناور متن. هللادبعنع هببانع بيمشنبو رم نع هريغو ثراملان « ورم ف |

 مطق ةيشاملا نم 'ىتىف سيل لاكتلاواولتم يهلاقلبملا ةسرجيفىرن فيك هللا لوسر اب لاّقف ملسو هل اوهيلعأ

 اق لاكت تادلجو هيلثم ةم اخ هيفف نجلا نمت غاب لامو ديلا مطق هيفق نمل نم غلبف حارملا هاوا امالا

 هيلع هللا لص هنا لوشو نا ةرنرهىا نع نابوننب نمحرلادبعز دم نع ةميصخ نب ديزبابا « ىدرواردلا ظن

 قاحسا انم امالاق#لاكذ تارلجو هلثم ةما رغ هيفق نيا نمتذلب ملامو مطقلا يفق نمل نمت غلبفن رجلا نم ّدخا

 « رمتنإ! نع عفان نع بوباكو هف ةن بيعشنب ورم نعىوارلا ناك اذا هب وهارنإا

١ 

 | انقزي نجلا هاوا امالا مطق : قاماازعلا نم ءاونىف سلوا ملم هلم و وه لاق قلنملاركلا يف ىر فيك سالو سراب
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 (:ج) 0 «دودملا باتك) 0 © صيخلتلام ك ردتسلا )

 1 10 نر ةأرصا تناكو كل ذانمظعا ملس و لاو هيلع هللا لص هلال وسر تبب نم ةغيطقلا ةأرلا
 انعم (لفاحلريخ رهطتلاق ةيقوانيعب مب رابام دش ني هللا لوس رايانلقف ف ةانئلكتف لسودل اوهلع هللا لض هللا ل وسر

 هلاو هيلع هللا لض هللا لوسر ىلا انل مقشا انلتف دب )نب ةماسا انما لسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لوق نم

 ساننلا دج ملسو هل اوهسيلع هللا نينا لابس ومر |يف ةيقوا نيمدراب اهبدغن نحت ةأرملا هذه ناشيف ملسو

 هديب دم سفن ىذلاوهللا ءاما نم ةماىلعمقوهللا دو دح نمدح يفكر اثك اامسانلا اهساايلاقفابيطخماق كل دف

 هلا لوسر مطقتو سانلا سب اقاق اهدد دم مطقلا ةأرما هذه هن تلزنئذلاب ت تاز دمحم تن ةمطاذ تناكول

 هلآو هيلع الص هللا لوسر ناركب نان , هللا دبغىنث دش قاحسان دمعلاةه اهدي لسو هلآو هيلع هللا بص

 « ةقايسنلا هذه هاجرخم لو دانس. ال 00 ادننم اباصنو و اهجريناك كلذ دعب ملسو

 ىثرقلا سنا نب دمحا نب دمح و ىدعسلا هللادبع نب ميهار ١ انيناببشلا ب وقمين دم“ هللا ديعونا ايربخا

 سابع نا نع س واط نعرانيدنب ورم نعقاحسا نب ارك نان ىتامشلا دلخغ ن , كاحضلا مصاعوبا ان (الق )|

 لاقف ىل هبه هللا لوران لاق مث هل ةلح ق رس دق لجرب ملسو هلآو هيلغ هلا لص ى ءنلاىلا ةيمانب ناوفص نا

 « هاج زميل دانسلالا حيص ثيدح اذه» هانما نا ليقالمف لسوهل ا وهيلعَتلاىل رصهنلال وتر

 ةحلط نبرمع انن'رصن نيدمت نب دما انمديفملا هللادبعن دمت 1 ونا ( هانربخا ام )هيفرسفملا « ثيردحلاو ©

 اع تدك لاو ةيبا تالا نوفل ناز و رغما كيا دير نصا ندد اس نعرولا دمت زن لإ طا يسن هلتقلا

 هلا و هيلع هللا ل ضىنلا ىلا هيثئبؤيلجرلاذ خاف ىنماسلتخاف لجر ءافساهر دنيثالث نك ىلةصيمخ لعو دجسملا يف

 * هن ىنباننا لبقا ذه ناكل ف لاق !رنتهيسناو هعينا انا اهرقنيثالث لجا نمهعطقتا تلتف هتبناف مطقتنا هبيصاف سو

 م« انندحإل
 انتي شي رقنم ةأرصا تناك و كلذ انمظعا لسومل اوهيلعللا لصّلا لوسو تيب نمةفطقلاةأرلا كل تفرش

 انعمس ملف اهل ريخ ربطت لاق ةبقو انيعبراب اهدغ نحن هللال وسر أب ماشا زد هيلع هللا لص هللا ل وسر

 لسوالا اوهيلع هللا صهللا ]وسر ب حسام ديز ن ةماس انما لسوهل . اوهيلعشا لص هللا ل وسر لوق نم

 ابيطخ ماق كلذف نمانلادج اسوم ١ اوهللع هللا لص دال سرت ةبقوانيعب راب امدغ نحن 5 رااهدهناش ىف

 تنب ةمطاف تن اكواهد دمج سفن ى ذلاو هللاءانا نمةما ىلع مقو هللادودح نم دحنيف كرات انكاامسانلااباايلاتف

 « اهدن .- وهل اوهلعتللا لصةشنا لوس رمطق وسانلا سي ًافلاقا اهدم دم مطقل ارم هذههن تاز ىزلابتلَز دم

 « سيح الصب واجر يناك كلذ دم ل وهل اوهيلعمللا لصدللالوسرنا ركب ىلا ن هتلادبعىنئدش قاحنانبالاق

 هيلع هللا للص ىبنلاىنا ةيمانب ناوفص نا سابع نبا نع سؤاط نع ران. دنب ورم نع قاحسان. « ايركز 9
 « مسيعص# هنانيت امنا لفالفلاقىل هبه نال هللا لوس لاق هلةلخ قرسدق لجو لسوفلاو و

 ةعيمخ لعو دجسلا ينام انيك يارا رس رو ايليا نادحرم كلام نعرصت نيم طابسا ف

 مطقنا هب اف ل وهلا وهيلع للا ليصةنلا لورا ةي"ىيذج ل احرلا نخاف ىنمابسلتخ اف لجرءاخاهرد نيتالل نعل

 هب ىنيلاذا لبق ناكالف لاق امنع هيساو هعببا انا اههرد نيثالث ل جا نم هعطفتا تلقف هتيلأف
 ىدرو ا ردلا » 0ع ةه)



 هاجر سطع عصيان رد ةرشعمو

 ىجشالاانث ثيالا ىنا نب مييهاربا انث مثيلا نب ديزات لدملادا ثمن ىلع (انثدح) زعا ثيدح « هدهاشو »

 لسومل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر دبع ىلت ديلا مطق للاق نعا نع دهاجم نغ م ل نع روصنم نع.نايف نع

 وه ادهنعالوق ىفاشلا تعمسلوت عيبرلا تعمسل وقت ما هنكو نحل نعىفالا ٍ

 «لسومل اوهيلع هللا لص ىنلا كرذب لو نما مانيابسبلو نزعك 2[ ها نبا
 أبنا قاحسا نب ركحبو ا ( انثدحام ) هنع هللا ىضر ىبفاشلا مامالا لوق مصرع ليلدلاو « يامل لق
 الجر نمي | ناكو لاق نعا نع داو ءاطغن ١ سيخ رع ىدحي نبأ ىرجادنت ةبيتقنب ليبجلا

 ىناحضلان عا: م نبا نءاف «ارائيد فثمويخ نوللا نمت ناكو نما نت نم لقا يف قراسلادب مطق , لاف ريتستمركا] 8

 ظفللا هذهلثملاق امنا ريخ هنمركّذلجر ناك لايف ةلاوجلا ىلا بسنينا لاو لجا هال ةماساوخا |

 «مدنس لو اذهنعاىلع هفقوادقا ريرج ناىلع ةحضلاب فرع, اللول
 نب نمحرلادبع انئىمشاحلا دواد نب ناملس انث ىض الا قاحسا نب نلفساال دعلا داشمح نب لع 4 ىن' دح 9

 5 السلا مسوهلا اوهيلع هللا لص ى دثلايفا لاق هنع هللا ىضر رباج نع ريب للا ىلا نع ةبقعنب ىموم نع دانرلايفا

 ةمطاف تناكولملسو هل .اوهيلع هللا لص ىبنلالاقق لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر بير تذاه تريلا

 ناك لاق ىبب دملا نب قعانثءاربلا نب دمحا نب دمشانث ىني ينادي نب نسحلا (ابريخاف) «اهعطتف اهدي تمطقل

 « اه.دحاب تقرسىتلا ةيموزخلا تذاعا-ءاو ةملسىبا نرب ةءلس لسو هل او هيلع هللا لص ةملرت 5

 تذاع اا ةيموزذملا نانابم هللا ىذر ةشناعنع ةوريعنع ىرهزلا ثيدح 3 ارخا ىلع ناخشلاق فيادق

 #4 حيصلا وهو دب زنإ ةماسأب

 نءعقاحسا نب دمت انئ ىبهولا دلاخ نب دما انثشم دلا ةعر زو انث بوقعي نب دمت سايعلاونا © ان دح ف

 ثا تقرا ل لاق دوتيسم اهنا نع دوسالا نب دوعسم تن. ةشئاع هما نع ةناكرني 0 ةحلط نب دمع

 *( م ) مارد ةرشعموقن لسوهلأو

 هللا لص هللا لوسر ديعىلع ديلا مطقت مللاق نيا نع دهان ع مكحلا نع روصنم نع نايفس نع# ىجشالا اف

 « ىهفاشلا هلاقرابح الا مك ةأرسا نبا وهنما# رانندذثموب هنعو نيملا نيفالا لسودل اوهيلع
 نملقاىفقراسلا دب ملفت ال لاةريخ هنمرك دب لجر نعءاذاك و نكا نع ءاطعودها# نع روصنم نع6 رب رج 0

 0 اراند ٍذئموب هنع ناكولاق نوللا نع

 5 ارصاب ملسودل اوهلع لا لص تلايا لاق راج ىرع ريبزلاىبا نع ة ةبقعز. ىسوم نع م دانزلا نانا

 ةمطاف تب اكول سو هلا اوهيلع هللا لص ىبتنلا لاقق لسوهلاو اوهبع للا لصويبلا بير انضر توسل

 * ابعطمف اهدب ةردطلا

 تلاق ابي نع دوسالا ن دوعسم تنب ةشئاع هما نع ةناكرنن دادش ن. ةجلط نب .دمح نع « قاحسا نا و

 تح يي ع سما ووحد

 5 هلع 2
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 6أج) 1( را (دودملاباتكج + من9 0 ' 6 صيخلتلا مم ِك رادتسملا)

 ا ٠ :ه "راينا دل دانسالا متي ثيدح اذه

 اق كل ملا هللا اهسرح ذك يل امل هيقفلا نس ارف نب. ميهازبانب,قاحتساوبا 4 ايدج »

 ريثكو ريفت نب ريبج نع ديبعنب م رمش نعةعرز نب مضعضان. شايع نب ليعمسا انن ىلمرلا زيزملادبعنب دمج ان
 ( نيمالانالاق مابنو هل او هيلع للا ىلص يبنلا نع ممنعهللا ىضر لهابلا ةماما ىاو بركي دعم ما دقملاو ةيصنا

 ادن « مدسفا سائلايف ةيرلا ىنتبا اذا
 ند نع دينهن ريهز أبنا ةدبع نب ديجا ان مامالا قاحسا نيدمحم ان ىبيمتلا لعن نيساا # ىبربخا

 ب اولا ويك ء ةمي*و نب رفز نع ىرصبلا هللادبع

 ا « امفدودحلا ماقالو دحاسلاىف ناغشالا اودشان ا

 ئياورلا ن رلادبعن بديع انث بيركو امن بلاط لاب ميهاد ا راما ىسيعن ىلع © انيدح »

 00 تلاق اهغ هللا ىذر ةشئاعنع هبا نع ة و ىعنب اقم

 ههاج رخو نيخيشلا ط رمش ىلع مع معك ثردح اذه *نكوذ دعوت امالكو شر ول ةفحج ني نك نم

 اقرب هى نع اصول نع شمالا ان ةيواعموا انئرابحلادبعن دمجا انب توقعي نب دمت سابعلا وبا 4 انندح»

 . قرسن ناو ال 6 هضم قرشا قراسلا هلا نمل وهل اوهيلع هللا لص هنلال وسر لق لاق هنع هللا ىذر

 51111 ]1 ]1 1 1 ا
 دسسسسل

 ١ #3 هاجت رخم و نيخشلا طرش ىلع م ثردح اده# هذه تفطق ا اح

 دامحن لبس باتعوبا انثىثاقرلا هللادبعن دمت نإ كلملادبع انث ىضاَقلا فلخ نب لماكن ديا 4 انثادح 9

 مطق وهل ١ او هيلع هللا لص ىنلا ا هنع هللا ينفر هنانع ةدايعنب ديعس نب ىيحن ع مفاننبراتخلا انث

 « هاجرخنملو دانسالا مج مح ثادح اده*«اهردزور مهعا| اتعق هضنب ف

 بوانعقاخسانب دمحشانب يبهولا دلاخن نجا ا, قشمدلاهءرزوا 0 بؤقع ن دم سابعلاوبا# | 00 2

 لسودل اوهيلع هللا للص هلو دبع يفنلا نع ناك لاق اههنع هللا ضر سابع نا نع ءاطع نع ىسو*ُنا

 موي

 ن مادقلاو ةيصن ريثكو ريف نب ريبج نع ديبع نب حيرش نع ةهزر ب مهجن ,ع شا انعنب # ليعمسا وف

 يدوم الا ية ىنتا اذا ريم الانا ل لاق اسوهل آو هيلع هللا ىل 0 ينلانع ةماما ىاو برك يدعم

 سوما اوهبلع هللا لص هللا لاوينيو نا ةشئاع نعهسأ نعةو رع ن ماشه انن ى كو رلاَن 0 كَ'ع ,#« ديح ل»

 *(مخ )نع ء وذ ذثمو اهالكو سروا ةفحج نع نكن ؟ نمل اق يف مط

 قرسن ناوهدب تمطقه ضي قرسنا قراسلا هللا نعلاءوفيم ة ةربسهىلا نع اص ىنا نعم شمالا وف
 *( مح )هدب يطق اليح

 |هتميقة ضي يف مطق لسودل اوهيلع هللا لص يبنلا نا يلع نعهيب ا نع ةدابع نديمسنب ىيحنع عفان.« راتخلا )ف
 « ةمثن سيل هريغو ىئاسنلا لاق راتخلا( تلق ديالا ردزورشع
 هيلع هللا لض هللا ل وسر دهع يف نوما ن نة ناك لاق سابع نا نعهاطع نعى موعن بونأن نع ©« قاحسا ناو

 هللاو
 >1 ]| | | حمص 50ر0

 ديصح



 مس وبسس

 دبعب دارا اذا هللا نا جا جا

 «ريغ هن اك« ةمايقلا موب هءيفاوب ىحهبب ذب ةيوقعلا هيلع كسما ارش دبعن ازا اذاو هب ذ هب ودع هللحت اريخ

 # هاج رم و ةانساللا حرص ثيدح اذهأ

 نب ميه ان ناذاش ىساعنب دوسالا انن يرودلا دم نب سابملا ان بوقس, نب دم سابملاوا « انندح أ

 تذخاف ةنراج ىف تزف ةنيدملا تنكلاق مهسىنا نع مزاح ىلا نب سنقنع رشن ن: تايب نع لجبلا نايس
 تلق نشمالاب ة ذيتملا لطباض تسلا لَلاَعف ساثلا عياد وهو سو هلاو هيلع هلال ضىنلا تينا ما رعشكب ْ

 * هأح رخو نيخشلاط طزش ل اع دانسالا 1-2 ثردح اذه# ىنضيايق هاوس .ايدوعا الأ

 قشرقلا دلع قاطاشلا ا يسال ن5 لع ن دما: ةفوكحلاب ىناييشلا ةبقعن دسم ن ىلع انندح ©

 ةيتغن ديلولا يف كل له لاف هنع هللا طز دومسم ن هللا دبع لجر قا لاق هو نادنزوع نتعالا اللا

 اذه « هذخان انل ربظينا ىسسجتلا نعاث امن سو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر'نا لانتف ارمخ رطقت هتيطوأ

 * هأخ 5-5 تي 300

 0 رانا هم رحم نب ار نع فوع ن 0 نإ تعصم نا ةرارز نع 0 اا

 !وةلطناف تبن يف جارس مهب شنوشع عاميف ةنب دملاب هنع هللا طر ب تاطأتا نبرم عم ةلدس رح هنا فوغأ

 ةبالحاو هنع هللا ىذر رم لاذ ةحفل سه تاوصا 4 محلل موق لع فا باباَذأ هنم اوندن اذا ىتح هلومو ّط

 لامقىرتاق ترش ن.الا و فاخنؤ ةيمان ة كعمل رسما ا نهلاق للا أ كه نمت ىردتا رع رادع ١

 وك ومنع رمت فرصلاف انسسل دقق اوسجتالو لات لجو نعاثلا اذ اهن هنعهللا ىهلامانيتادق ىرا نمحرلادبعبأ

 هللا نا |ريخ كأن هللادا رادبعتننالاةهلك لذ ركذف ة ماس وهل اوهيلع هللا لص ىبنلا فاق طئاخلا هبجو باصأ ىقحابلا]|

 * حييت * ريغ ” أك« ةمايقلا ع م فاو مب يح هم . ده هيلع كلسما | رشد يعل هللا دارااذاو هية ةيومع لمت ا ريخ دعب ءارا اذا

 ةيراجو تر رم هدا ت تتمناه ناو“ مزاح ىلا سبق نرعرشل نو ناس - نع نارنسن # مهو

 هيكل للاعب 2 تسلا ل لاف سانلا عيا وهو لس وهل اوهيلع هللا ِط ىنلا تما م ابحشكب تذخاف

 *(م خ)ىضاابق هللا ل وسر ان حوعاال كاقت

 ةيفعنم ديلولا فكل له لاَدَق دوعسم نا لجر ىتا لاق بهون ذزنع ءشمحالا ان دمش نب « طابسا

 «هدخات انك يطا ذل رسب مثلا أب امرسوهلا و هيلع هللا لص هللا لوسرنالاق ه5 ار 8 هنو ْ

 تف جس مه ب لوشع ماميبف ةئدلاب رمتمم ةليل سرح هبا فوعنب نمحرلادبعنع #« ةمرخنا ]

 نمر لادبع ديدخأ ورم لاق ةعفنض تاؤضا هيقممم وق ىلع فاء باباذا هئما وداذا يع هومؤي !وقاطناغإ

 قرا نما دع لاق 00 (ة بارت ن الاوو فاخن ةيمانإ ةعمر تيباده لاقال لاق اذهنم تم ئردا

 » مح مهكر و مهلع اف صناف نسج دقه ونس الولاة للا ىهامانيادقلا |

 هب ومع
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 جح ّلاد ارا اذا ١
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 يس يسب

 («ج). ٠ «ةودملا باتكذ (ممح) 2: (صيخلتلعم كر دتسملا)
 هيلع هللالص لا لوسو ديعيف نؤورضياوناكامما وحن ىتسوتفادح مهلاثضرفول هنع هللا ضر ركب وبالاقف ملس.و
 نيب را. كلذكم دل رمع ه دعب نم ماق مثيفون تح نيمل'را مم دلجم هنت هللا ىضر ركب ونا ناكف ملنس و هلو
 هللا باتك كن و ىنيب ين دلجت ملاَقف دانا هبرضاف برش ناك دقو نيلوالا نب رجابملا نم لجربىلا: ىتح

 اوقتا مث اونما واوغنا مث تاهلاصلا اولمتوا ونما نب ذلا نماناف بالا اومعطامف انج تاحلاضلا اولمتوا ا

 هللا ىضرر#لاتفدهاشلاو ى دنللاو ةيبب دملاوار دب لسودل او هيلع هللا لص هللا لوسر عم ت دهشاونسحاو

 هللاز الن يقابلا ىلع ةححو نيض اهللارذعغ تلزنا تاي الا هذه ترا سايعنا لاف لوقام هيلع نود رئالا هنع

 ىتح أرق مث ناطيشلا لمينم سجر مالزالاو باصنالاورسيلاورتلا امنا :اونمآن ذل اهبا اي لوقت لجوزع

 0ع ناف اونسحاو اونا م اونماو اوقا مث تاحلااصلا اولمعواونما نيذلان :رمو ىرخالا ةن , الا دفنا

 نسبا ا هنا يرن هنع هللا ىضر ىلع لاق نورت اذاف تق دض هنع هللا نضر رملاةفرخلا برشد نا ىهن دقأ

 يدع دس قع دج مم تا يينور كسا لعن ونا قارتنلل لعوئرتفاىذهاذاو 52200 7

 ش « هاج ري ملو دانسالا مييص

 ن سو نع ةملس نب دامج انن ملسمنبنافعانن بجلال ضفلا نبنيسملا اننىناهنب اص نب دم م ان دح ف
 تلاقف اهنعالوالا هذب طسف لجر اهب م ةيلهاجلا يفايغل تناك ة ًارصانا لفغمنب هللا دبع نع نسحل !نع دينعأ|'

 كلل ةيطاع ناسا ىتخاهلارظنن تذل ل م ىلو وابكررتف مالالاب اجو كررشلاب به ذ:ىلاعت هللا نا هم

 لاق

 ماقمث ينو: د نينب: رام دلجم : ركل وا ناكو ملسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر دهعيف نورضب اوبك امماوجن
 لاّقف اجي نا هرم اغ برش دقو ول الاب رجاهلا نم لجرت يتا تح نيعبرا كلذك د ريع + انهن نم
 سبيل هن .انكين لو هللانا اقف ك دلجا الىلا.دحت هللاباتتك يا ْى رمعلاقف هللا باتكا كتبو ىن يب ."ىن.دلجتم

 تالناصلا اولمعواونما ن لا: نم انف ةن الا نونا اماذا اسيل ايف: انج ةتراخ امل ل ةلباو اونم ا نب ةلازق

 دهاشملاو قدنملاو ةيس , دحلاؤاردب سو هل هيلع هللا ل صةللالوسسزعم تدبشا يتفسحلاو اوف :امتاونماواومتا 9

 ر ذمف نيقاسبلا لع ةجحو نيضايللارذع تل زن تايالا هذهنا' سايغن.١لاتف لوم هيلع نودرنالا زم لاَقف

 رجلا ابغا'اونما نيذلا اها يلو هللا النقب ىلع ةح ىهو رخل مهلغ مرحت ناليقللا ١ وقل مهنافنيضاملا

 انما نإ ذلان مناك ن موىرخالا ةن لإ ذهبا ىح أرق م ناطيشلا لمجنم شجر 0000 50

 انوا طاف تفدنغ رماه را م رشد ا.ىهن دق هللانافاونسح اؤازوقتا مث اونماواوفتا مث تاحلاصلااولمتو

 دل رمعضاف ةدلجب نوب .ابن"ئرتفملالعو ىرتفا ىذهاذاو ىذهركساذاو ركس برش اذا هنا ىرن ىلعلاَف

 ش «:ريفع نب ديغس هم هعمس مزح # نينا

 لجر ام ىف ةيلهاملا ىف ايي تناك أما نا لقتم ندللادبع, نع نسملا نع سنوي نع.ةماسنب « دام »

 |[ ن.ذلا ىلع سيل هبانك فلوق. نلاعتهّسلا نا لاف كراج الىنانجت هلا باتك ياىف هنع هللاىضرر<لاّتف لجو نع

 ظ 1 ب ١ء ارظنن تؤتي: لواو ايكارتف .ءالسالا,ءاجو كرش: مطذذقا فانا هه: تلاَتف انبدعالو اببلا مدي طبسق
 اهيلا 0042

 00101111 ]0 0 0د#حجحغكطحطكطمصم

101010 0 0 



 ,(22)“ 7“ عددا باتك) 2١ ١ 276٠٠ عنيا نم كر دتبلا 2غ

 لسودلاو هيلع هللا لبض هللالوضر تبر لاق هنع هللا نضر نهزا نب . :رعراادبع ىنثدح لاق ىرتهزلا نم

 هل او+ يلع هللا لص هللا لوسر ضافزا ركسي اذ ديلولا نب دلاخ لزم نع لأس سانلا لافت هو نينح مون

 همجوى بارتلا لس وهل اوهيلغ هللا لص هلال وسر ائحولاق مدنا ىف ناكاسي هونرضينا هدنع ناك نم لسو

 رمتب ر ضو نيمبرا برضف ذئموب مهبرض نم ناك ىذلاىخ وف لاق نا ركس هنع تلائضر ركبوا يناثلا
 نب دلاخ ىناسرا لاق ىباكلا ةربو نع ىرخرلا دبع نب ديم( ىنثدخ) ىرهزلا لاق *نيعبرا هنع هللا نضر

 ةحاطو فوعنب نمخرلا دبعو ىلعو نافع نب قاع هغم د>سلا يف وهو هتاف امهع هللا نيطر رمييللا.بيلولا

 مالسلا كيلع أرقوهو كيلا ىلسر ! ديلولا نب:دلاغ نا ت انف ديلا ىف همم ءوكتم مهمع هللا ضر ريبزلاو

 هللا ى ضر ىلع لاف مهاسف كدنع ءالؤه مرمع لاسقف ةيوقملا اورق او رجلا يف اوكمهن ادق سادنلا نالوقو

 نينانع دلاخ نإ لاق ام كنبحاص لبا رملاتف نواعم ىرتفملا طوى رتفاى ذه اذاوىذهركس اذا ةازن هنهأ

 ىتلافيمضلالجرلاب يلا اذاو نينا هداج بارششلاف كنمبنملاىوتلا لج رلابيفا !ذا ريناكو نين امرمتدلجو
 . هاج رخع ملو دا دانسالا ميك ثردح اذه «نيعبراو نيناعن اع دلجمت نيعبرادلج ةلزلا هنم تناكأ ٠

 ريق ريثك ديفا“ اص نب نامغنب ىنيحم انني دادخبلا هللادبع ن دمحس نب ديم رنجوبا # انربخا |

 نالاق امنع هللا ىطر نساسبع نب "نما هل ركع يع لإ دلا دن زنإ روك لف ىلا رولا حطو ىلإ ':

 هللا ل وسر يف ون تح اصعلا ولاعثلاو ىدب الاب ماس وهل اوهيللع للا َسال وسر دبع لع ن ورضي اواك بارشلا |

 هل اوهْيلع هللا ىلص هللا ل وسر ديعيفمهم كأن هنع هللا ىطررك ىنا ةفالخ يفا وناك و ماس و هلاو هيلع 90-

 مول سول ١ اوهيلع هللاٍلص هللا لوسر تبأر لاق سهزان نم رلادبعىنث دح ىرهزلا ع نع ديززب « ةماس و

 نءملسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسررماف ناركسبيناف ديلولا نب دلاخ لزم نع لأس سانلا للخت وهونينح

 ركبو ايام هبجوىف بارتلا لسومل اوه ماع هللا لص 00 مودا ناكاع يردوا 2 ٍ

 ديمج(ىنثدقي)ىهزلالاق*نيعيرا رمت برضو نيمنرا برطف ذئمون هب رض نم ناك ىذلا ىخوتفلاقناركس
 نإاو ىلعو ناهع هممدجتملا يفوهو هتساف رم ىلا ديلولا نب دلاخ ى :اسرا لاق ىىدكلا ةربو نع ن*رلادبعن.|

 سانلا نالوتو مالسلا ِكتلغ أرق وهو ىثمبا بااخ نا تامف دحيسملا ف هنننوتكتهريديززأ زلاو ةحاطو فوغأ

 ىذهاذاو ىذهركس اذا هارت لعلاقف مهلسف كدنع ءالؤه مر“ لاقف ةوقملا اورقامت ورا ىف اوكمهمادق |
 يلا اذازميناكو نين ام رميدلجو نيناعت دلاخ رلِخ لاو ام كلبحاص لبا رملاقف نونا ىرتفاا لعو ىرتفا

 نيعبر | هرِلج ةلزلا م كا و اذاو نينا هدلج ب ارشلايف كيبنملا ىوقلا ىلجرلاب

 ش ١ * مييحص# نيعي راو نيناع : نامع دج من

 نوري واكب ارم هلا نا لاق سايع نا نع ةءركع نع ديزنبرو :انثيعازملا ةريزلاوبا حيل نب « ىيحب ف

 سودا او هيلع هللا لص: الو ريفوت قحاصملاو لامنلاو ىدبالاب سولار او.هسيلع هللا للص هللا لرش ديه

 ىجوتفادح مهلا:طرف وازكب والاف لسنو هلاو هيلع هللا لصَّلا ى دهعيف مهنمرثكا ركب يبا ةفالخيفاوناكو

 مس ياسو قوص ةسيشسالا ةهوماسم هسا 2 دل من بكن د١ وم ا قا

 ع ع 55 يآ 2
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 (4ج) ١ (دودملا تاتكذ .604) 7 صناع م كردتسلا)
 ثردح اذه «ديرجلاو لاعتلاب هآن ريضف هن رض نميفانأب تنك ولاه رضينا ت تربلايف ناكنم مسوالا اوهيلع |.

 | «ثزاملا نب ةبمعر كذب هلصو لع ىندثلا باهولا دبعو ديمسن..ثراولا دبع مياندقو هاجر خيم ودانسالا حيص

 ةثنراولا دبع انكي ىلا نب دم ان ىضاقلا بوقمي نب فسوب انننينتثلا ثوقمي نب دمحا ديعسوبا 6 هانثدح د
 11 " ودل اوهيلع للام ننال وسو طاف نا سنلاب."ئيجلاق ثراحلا نة يخا لأ ةكلميناناا نعبوا 3

 * هل رض نميف كيكولاعتلاو ىدبالاب هوبرضفتيبلا يف نم
 ميها ربا نب يكم انئ يخلبلا لضفلا نب فمصلا ديعانثو رع يريصلان ادمن لد نب ركب دجاوبا 0 ان ريخأ 2

 هللا ل وسو دبع ىف ثراشلاب ىو ناك لاق ذي زن نب ماسلا نع هفيصخ نب ديزي نع ءنمح ر لا دبع نإ ديعللا ان أ

 أ اتيدبإب هيرضنف هيلا موقنف اعنخ لا ىطر رمع ةرسصا نم !رادصو ركبنا ةرصا يفو ملسو هلا و هيلع هللا لص

 ١ ةه«نيناع اهيفدلح. اومسفو انفاوأ اعاذا د نيعبرا + فراش رمع ةر اهل .:سماردص ناك ىداندرا و انلاعنو

 « هاجر ملو نيخيشلا طرش م لع عب ثيدع

 ورح ندم أنا فتروراهنب ديزي انثث ةماس | ينانب ثراملا انث ورع < يضاقلا نيل ن ٌتاذبع «ينربخا د

 | هللا لص ىبتلايف لأ لاق هنعدلا ىضز سهزا نب نمحرلادسبع نع بطاح نر را دبعزب ىيحو ةملسىبا نع

 | ماج رخل ودان-الا حيص ثيدح اذه محلاعتب ه وقفته اومادفهوب رضافهيلا اوموقلاقف براشب لس وهل اوهيلع

 | قرع حايتلاي ا نع ةبعشانن ريرجن بهو انب قوزرصن ميهاربا انث بوقم. نب دم سابعلاوبا 4 انثدح ف |
 هلو ديم هنناكإبح بلا ينابكا:اهس اولا ذيبن برشا .ال لاق هنع للاى ضر ىردملا ديمس يبا نع كادولا نا

 قفخو ىدب الاب زف هن رصاق ءادىفرعو كيبزدين تبرش ىنكل ارم ثن رق ام هللا لوزان لاف ناوشنبلسو ش

 ه«ماج رو دانسالا حي ثيدح اذههءاندلا نعورملاو تيدزلا نع ىهن و لاعنلاب

 دعزنب ةماس ابا نسال ىسيعنب ناوفص !:مىماَقلا ةييتقنب راكب انت بوقمين دم ساملاو .| < انثدح ف

 كس

 مع هدب رجباو لاعلان :. رضف هب رض نوف هيقانا ثكو هير ضيا تييبلا يف ناك نم مسودل اوهيلعسلا ضلال وسر ْ

 | للا لص هللال ور رماق ناممنلاب ىرجلاق ثراملان ةبتعىربخا ةحيلميلا نأ نع بون « ثراولادبع »» |

 أدبي نع (ديعملا )(عخ) (ثاق) هبرض نميف تنك و لامالاو يدبالاب ,هرطقسولا يفنم لسو هل اوهيلع
 ثمردملا مسودل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر دهع يف ثراشلاب ىؤي 3 لاق دب زب نب بئاسلا نع ةفيصخ نبأ

 « يراخبلا يناذ(تاق) )م خ)

 هياع تاقم تايلوس ينالاق ئهؤا نب نمحرلادبعنع نمحرلادبع نب ىيحبو ةملسيلا نع ورمنب 4 دمت 7
 »« يمص ميلاهنب مودقتهلا اوماقف هونرضافهيلا اوموق لاف براشم سوال او

 4 اوهيلع للا لص ىببتلا يناؤادمب رجلا ذيين برشاال لاق ديمس ىلا نع كادولا ىلا نع حابتلاىا نع ةبعش لف

 قذخو ىدبالاب زفير ماف هابديف رغو بييزذييت تبرش ىنكلا رج تب رش م هللا وراي لاقف نا وشن لسد
 5 م يم دسابلا نع ورهلاو بس زلا نع ىههن و لاعنلاب

 و
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 (4ج)..' «(ةودلا باتك) 0مج) + . + (صيخللا هم كر دتسلا)
 مانشلال هانم ىب احصلا اذه هرخايف لاقت ثيردملا اذهم.انثدحم ظفاحلا ىلع ابا تعامسف « هولتقاف ةعب ارلا ىف

 ض ء آ « سو | نب ليبخر شوه
 نب مكتحلاان“ كاان الادرب نب دمحا نت دمت انث ىناسا رمل. قاحسا نب هللادبع ىلعولا ةركذام ةحصب # انثدك أ
 هللا لص نا باكا نم ناكو سوأن ليبح رش نع دمحخن نازك ن.بملاىنا نع نامعن 5 كربلا 7

 برشنا هودلجاف ترش نا مث هودلجافرخلا برش اذا لاق ملسو هل اوهيلع هللا ىلص ىننلا نع ملسو هل اوهيلع

 *هولتقاف ةعبارلا بزشنا 35 هودإ>اغ ٍْ

 هل اوهبيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق ملسوهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر باعصا نمرضنلا # ثيدحاماو ف

 « هولتقاف ةعبارلا داعزاذ هودلجافداع ناذ هو.دلجاف داعناف هودلجاف ر قا برش نم لسو

 هوحت سو هل اوهيلع هلا ىلص ىبنللا نع رباج نع ردكسملا نبدمم نع قاحسا نبا انث هللا دبعنب دايز 4 انثدحب

 ْ « تائرم عبرا ناممنلا لسوهلآو هيلع هللا ]مهلا لوسر برضفلاقو

 قة لعو دمت يب ربخا 4 رج نبا ان'مصاعوا انث هالقوا انثاهم ىرطنقلا ميع نب دمحا نب دمحم هي ابربخا 9

 ادع را يف تقول لسوهل اوهيلع هللاىلص هللا ل وسرنا امنع هللا ىضر سابغ.نبا نع ةمركع ىبريخا.ةناكز

 ايلا راد ىذاحاملف مس وهل اوةيلع هللا لص يبنلاىلا هنانقلطناف مجفلا ىف لمثف ركسف لجر برش سايعن| لاق

 « يشن هيف سمايإو !هلعفالاقو كحضف لس وهل اوهيلع هللا لص ىنلل كل ذ ركّدف همزتلاف سمانعلا ىلع لخدف تافنا

 ٠ *: هأح رخنإ و دانسالا يح ثيدح اذه

 اني باهولا دبع انث ددسم انثلهذلا ىب نب دم ىيحاتن ىتابيشلا بوعي دم هللادبعوا يان ربخا ©

 نأ كم تللويز سارا ناهعنلاق ايوا ناسا ع نيج لاق ثراها ةبقع تاكل 3 هللادبعزع بولا

 «ب ه وأتق اذ ةمب ارلا يف

 لاق سو هلاو هيلع هللا لص ىبينلا نع سوا نب ليبح رش نء دم نبا رعنسملاىلا نع نامعنب # رب رج إو

 نع (رب رج )هولتقاف ةمبارلا برشنامث هودلجاذ برش م هودلجاف برش نا مث هودلجاف را بريش اذا

 نباان هللادبعن ( دايز )هون ل_توهل اوهيلع هّللالص ىنلا باعصا نم رفنو رم نبانع ميعن يلا نع ةريغم
 لسسوهل اوهياع هللا سهلا لوسر برضف هرخا ىف دازو اعوفرم هون راجنع ردكتملا نب دم نع قادسا

سر برضن رخادق لتقلا ناو عقو دق دحلا نا نوملسملا ىأرف تارم عبرا تاميينلا
 هيلع هللا لص هللا لو

 ٠ | .# تارم عبرا نامعنلا لسؤهلاو

 سو هلاوهِلَع الص هللا لوس رنا سابع ننا نع ةمركع ىو بخان اكو نيلع ندم ىفربخا 4 حيرجنا»

 /تاغا ايما راد ىذاخايف لول آو هيلع هللا لص عبتلا اهب :تقلطلاف ركسف لجر ب رشادحر ا تقوي ا

 فعييمص# ىثد هيف رمايموالمفا لاف كحضف ملسوول اوديلغ هللا لضببنال كلذ رك ذف هم زيلاف سابعلا ىلع لخدف

 سمافابرانش نامهنلا نيابواناهمنلاب ةييجلاقثراملا نب ةبقع نعاكيامينانإ نعبو ا ان ىنةثلا# باهولادبع
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 ١ مسد ( صيخلتلا عم كر دتسلا ١ < (6ج) © عوودملاباتكك 0
رجلا برش نملاق سو هل اوهيلع هنا لس ئلا نا هلو ضر ةربره يبأ نع هب هسا نع ء لاصينانإا

 أهو للحاق 

 ردكتلا ندممدب تدك رمعملاقه هولتقافةعبا رلا يف ب رشاذامت هو دلجاف برشاذا 2 ودلجاف برشاذا م

 اوهيلع هللا لص ينلاينادعب كلذ كردقل اقف ١ هنيلامم 5 دل هءيتام دلج هبىنا متهدلخ تايملان اب ماسوهل

 كلذ ىلع دزب مو هدلخ ةمبارلا يف «

 أبنا ءاطعنب باه ولادبع انث بلاطينانيىيحلانثلدعلا بوقعي نب نسملا (مهانثدخ )ةيواعم « ثردحاماف ل
 هيلع هللا لص يننلا نع هنع هللا ىضر ةبواعم نعاريخ هيلعىنتاو اصول ناوك ذنع ةلدهمنب مصاع نب ديعس

 مواتقاف ةمبارلا اوبرشنا مث مودلجافاوبرشنا متمودلجافاورشنا ممودلجافرجلا اوبرشنالاق لسوهلاو 6[.

  9ن دمشأبلا نوراهن ديزان ؟ ةملسمن دمحانث رافصلا هللا داب ,ءوا (انندخ )دبوس ندي رشلا #« ثيدحأماو

 رش اذالاق لسوف آو<.لع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ىضر هسانع ددرشلان. و رمت نع ىرهزلا نع قاحشا

 ا د وملسم طرشىلع 0-0 دحاذه#هولتقاف ةمبارلاىف داعزاف هورلجاف داعزا م مث هودإجاف رثلا مدحا

  0قاحسا ان مالسلادبعنب دما: ؟ىربنعلا دم نب ىبحاب ركزوا ( هانثدخ )ورم هللادبع « ثيدحانا

 نا امهنع هللا ىذر ورم ن هللا دبع نع بشو> نب رمث نع ةداتقنعىلا ىنادح ماشه نب ذاعم 08 ميهارانا

 مودلجاف اهونرشا ذا مث مورلجاف اهونرشا ذا مهودإجاف اهون رشا ذارخلا ىفلاق سو هل اوهيلع هللا ] لض يبا

 ه ةمب ارلادنع مواتقاف اهونرشاا ذا م

 ماس قاخاش وا دا هبولاب نب دما نء دمحش ركب وا (ىنرب+ا)س وان. ليبحرش ©« ثيدحاماو

 طخ ةشبكى ا نب ديزي تممسلاف رشناوا نب ةبمشانردنغ انئرفعج نب كمان لاق) قا رملاو رم هئلادبعو

 هللا وسرنا را يفنا ومن كللادبع ثدح 0 وهل اوةيع هللا لص يبنلا بامصا نمالجر تعءمسلاق ماشلاب

 ذاع نا مب هورلجاف داع نا مث هودلجاف داع ناف هودل+اف اهءرش تارخلاىف لاق ل سوهو او هيلع ل

 ق ةمملس#

 * ليهس نعرمعموةبو ىعيفان : .اهاور( م )ةعب ارلا ي ىف هولتقاف برشاذا اعوذ سمة رب سهى نا ن ء هيأ نع# ليهس ©

 ىفيلا نايمتلا نبابرإ سو هل او هيلع هلا يلص ينلا يبادعب كلذ 212لاةرذكتلا ندم هب هيدح رمعم ( لاقو )

 « هديل لو هل او هيلغ هللا ٍلص ىنلاىلا هب ةسبارلا

 هل اوهيلع هللا لد ىنلانع ةيواعم نع ناوكذ اصلا نع ةلدهبنب مصاعنع ديعسانا ءاطع نإ « باهولا دبع »

 جولتقاف ةمبارلا اوبرشنا مث مودلجاف اوبرشنا مت مودلجاف اوبرش نامث موراجافرقلا اوبرش نا لاق مسو

 ترغ اذا سودلااو اوهيلع هللا لص ىنلا نع هبا نع دب رشاان. و رمت نع ىرهرلا نع (قاحسان.ا) « مديح (تاق)

 هرخاو هوحن اعوفيمورنب هللادبعنع بشو> نرب ربشنع ( ةداتق ) (م) ثيدحلا هوراجافرجلا كدا

 « ممولتقاف ةعبارلا يف اهونرشاذا 6

 هللا ىلص ىبنلا باها نم الج ر تممسلاق ماشلاب بظنم ةشبكينانب دب زي تمم رشن يبا نع 4 ةبعش 9

 داع نا مرخلا يف لاق سو 41و هيلع للم هلا لولو اا 27 نب كللاديع ث دحم ملسو هل آوهيط

 ف ةمإ
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 (8ج) ا .. (يجووبملا باتك> + مسا مؤ + _ ل( صيخللا مم ك ردتسلا)
 ٠ * هأح > رع ' ودا 1

 نعنزاسج نب ماشه ان .مسينرلا ندينساشىزازلا مامر نا ديمو بالليا نادم نن ن+رلادب ع انريخبا 0

 نب 0 هلا اوهيلع هللا لض ىنلا دنع زرخا ندع ةيما نب لالهزا !ايهنع هللا ئيطر سارع نبانع ةفركعا

 هاج زخم ودايتسالا يح ثيدح اذه# كربظ ىف دحوا ةنيبلا لسودل اوهيلعهتلا لد هللا ل وسر لاف ءاحس

 ني هيض 111 قد + بث ذىلانإا انث' ىبتمقلا ان يتلو. انا: قلحيا نيركب وبا 4: تا

 ذاع نآذ هو دلو | م رش : نارخلا فلا ملسو هلاوهسيلع هللا ىلص يننلانا هنع هللا طر ةربرهيبان ِِء هماسلا

 ربرج نع بابلا فو هاجرخ لوعلسم لرش لع دايسإلا حمص ثردح اذه# هولثقاف ةمارلا ىف داعزاف هوراحاف

 * مهعتلا ىضر ةناحصلان م ءال وهو نموا نب .ليبح رش *ورمنب هللادبعو ىلجبلا للادبعنبا

 ن ىمانت لضفلا نب دمصلا دبعاننو رع يف ريصلا دم نركب (ءانربخاف) هلادبعن رب رج « ثب دح اما إف
 هل لضّشالوس ديلقبلا ةلعفاو ضررب رج نعم زخ نب دلاخ نع برح.نب كامسنع دن نب ند وادا - ا

 * هواتقافةمب ارلا يف داع ناف هو.دلجاف داع ناف هودلجاف داع كاف هو دلج افا بريش ف يلسو هل اوهيلع

 ىبيحنن ى انيىنا ا :: ميهار ,!ن " ةمصعن ميهاربا( هان ده) امهنع هللا ىذر رحمن هللا دبع *« ثيدحاماو و

 ماس 0 ا و هيلع هللا لص هللا وسر لاةلاقامبسع هللا ىطر رمع نانع منىلانب نم ىلا دبع نع ةريغم نعرب رج اب أننا

 ىلع حي ثب دج اذه » هولتقاف برش ناف هورلجاف برشناف هورلجاذ برش ناف هو دلح اف را برش نم

 * ه اجرخي و نيخيشلا طرش

 ف نااط يبا ن يبيح انت ل دعلا بوي نب نرسل ( هان :دخ) هنع هللا ىضر ةريهيلا #« ثب دحاماو ف

 هيلع هللا ىلص يننلاا هنع هللا ىطر ةربسهىلان ع هيبأ . نع طاصيان ليرتب نع ةبجس أبنا ءاطعن. باهولا دبع

 هولتقافةعبارلا ىف ب رشاذا مت هورإجاذب رشاذام ف ودخل ب رقاد 5 هودإ>اف را برش نم لاق مس 5

 * هاج رك ' 13 ماس طرش لع معيد أن <

 لب وعبمعم اهنا قازرلا عاش لحس انئيجنشوبلا ّتادعوا انئئربنلا ايركزوا 6 انن دج »

 ٠ ِثر احلاهلاخ نع»

 هلو هيلع هللا يل يلا دنع هب أرما:فذق ةيماىجا نب لالهنا سابع نبا نع ةمركعنع ناسحن 4 ماشه ف
 * حييحص»*ٌك رهظ يف دحواةنيبلا اسسو: 53000 ..لع هيلا لص هللال وسلا ءاحس نب كلب رشم ]و

 رجلا ىفلاقلسوهل او هيلع هللا لص ( ينال ا ةربرهىبا نع ةملس يبا نع ثراملا نب دلاخ ا 1 »

 « (م.خ) هوابقاف ةمبارلا يف داع ناف هورلجاف امرشا

 ميلا او هيلع هللا لص هللا ل وسو لاقلاق رب رج نع مزحنب دإاخ نع برج نب كامسزع# ي دوالادؤاد 2

 «مراتقافةمبا لاف واع ٍناف هورلح افداعزاف هودلج اف راب رشا

 هوداجاف برش اف هورإجاذ رولا برش ند اعوؤزمرم نا نعمت يباني نم لا دبع نع ةريغم نعا# ريررخ 2

 م 42 ٍهولتقاف ب ريشا هوداجافذ ب رشناف

 برا
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 دخلا ينقع ركذ
. 

 معلا

0 



 اي

 ب بص ةيبص

 م نوف دلال )
 هه

 4 هللا دوبل ن< -- طاوسا

 سم

 .(4ج) اع .. نو ديوسملا باتك) رب + مب ) جنا نا لع صيخلتلاوم ك روتسيملا)
 اذه« ىلاعت ادد :رم دخ ىف الا طاوس | ةربشعق وفدا ال لولو هل اوهدلع هللا لص 31 رك راسك

 1 د هأج راع نيخيردلا ط رش ىلع دانسالا ص ثرردج

 تالا وبصل ثرالا نب باج ماي: ىنيتتلا سومر دجإات ةفركلا ظؤاللا مرايا نركب اب انريخا »

 تأظاف مايطرأ تع دفهلةمع_راز هنا هنع هللا ىضر صاعلا ن نور نع هدج نعي نعةرتنعن نوراهنا

 .تلاقنا زي لعاّتع تءلطا له اميظعا صا !تاقدَمِل هللا ناجبس ورميلاقف ةينءازإب لجسسالا تلاع راخلا

 لاق ةأررما وادبع اعالوت : مس وهلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تءمس ىنا هنع هللا ىضر ورم لاف متلاوال

 ثردح اذه« امدلايف نملدحال هيالدم ايقلاءوبام ننبلو ابنلح ءابزلعا مم م طن لو ةسازا امديل ولت لاقوا

 هنعهللأ ذر ةرب ه يبأ نع من 2 ان نجرلادبع جرن دحب لع بايلااذه ٍيفافشأ ايا هاج رخم لو,دانسالا جر

 » ةمايقلامويدملا هيلعميقا ءانزلاب هكوامم فذقنم
 ىنئدج مزاحوبا انيدلاخنب ملسم اننى سوم نب دسا ا ناءلعتتا عيبرلا انث بوعي ندم سابعلاوبا 4 انندح لف

 هيلع هللا لص ىبننلاىلا هاب لجأ ..مالج رنالسودلا اوهيلع هللا ص مي لا بحااص هنع هللا ىطر دعس نب لهس

 «هاجر خجل و يحصد انسا نه اكو ستر مكاو هايس ةأسماب ىنز هنالاف لس مولا

 ماشهان» ى فربلا نوراهنب ىسومانثى يحن بدمج نب ىيحب ان ”ىناهنب لاصنب دم (هاب مدجاب)# هذهادو و

 هللا ىضر سابعنبا نعتنيسملا نديعس نع:نءحرلا دع نااخو ءئراس الا ]ضايفو , مساقلا انب فس و .نبا

 ناكو ةئام دلؤسرا معبرا ةأصابو هنا رقاف لول اوهيلع هللا لص ىنلاى جا ثيل نإ ركبىنم الجنا امبع

 حبمص ثردح اذه» نينا ةرفلا دج هدا هللال وسر اءهللاو بذك ةأرملا تل اف ةأرملا ىلع ةئيبلادلأ اس مارك

 دائسالا معلا 2
 مث

 : 4 *( 2 هللادودح نم دح يالا طاوتشا ةَربثع قاوف اونلجال ا
 ٍِع 1 2

 اطل مانطب هل تعرف هل ة«رازدبا صاعلا نورمت نع هدج نعه!نع ةرتنع نب نوراهنب « كلاادبع
 : : - 4 . 3 هم 52 هنلاوال ت لاذ ىنز !ءارنم تءاطا له اهظع نما تاقدقل هللا ناج:سو رمي لاقفةءاز اب اخمتنس الا تلاقفةنزاخلا : 1 1 ١ ست 0 .٠ : سو " - : 2

 علل : اطتهللو ةينازإب (مديلول تلاقوا لاق ةارصاو ادبع اعا لوش ملسوهل اوهيلع هللالص هللا 010
 تح قاغاب كورتمكلملادبعزب (تاق) محرم ءأي دلا ف نه 3 3 ال ةماعلا مم ابين زايد كا لعاعم

 هب ةمايقلا موهدحلا هيلع ميقا هكولمم فذق نم ةريسهىنا ثيدح لعاقشاو لاق لاجد هيف لبق

 ىتزهنالاقف,لسودلاو هيلع هللا لص يلا 1 7 سا نمالجر برادعس ن لوس ىن' مزاحو اان ىجئرلا »

 4 رص جاك ريوودشل تركلاف [هاين عاما

 فسوبنبماشه انثىدربلا نوراهنب يسو مان ىيحن دم نن ىيحتانث "فاه نب ملاص ندمان« هدهاشو )ف
 هللا لط ىننلا ىفا ركبت نمالجرذا سابعا 3 ملا ن كمه نم رلادبعز دالخ نعضايفن مساقلا ان
 هيلاوب بذك تالاف ةأ رملا ىلع ةنيب دل هلأس ميا ركب ناكو ةئ امرا رارم ميرا ةأ رماب ىز هنارقاف لسوهل اودي
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 5 فمرط مساقلا (تاق) جيس« نينا ةنرغلا دح هد هلل !لويسرأل

 ماشه و

 ايو ا زي نا
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 (4ج) ١ «هودملاباتكٌ) 2 (سك> (صيخنتلا عم كر دتسلا )
 ه ابتتمن نا لسو هلاآو هيلع هللا لص لال وسر انزماو انرشسا كفل ل مداخ هلا نام
 نورم انثريشد نبديعس انننامعنب دمم هاما ونا انيدح كبرشنب ديبعأسا قاحسا نب ركبوا« ان انربخا »

 هدلاو نم دلو داهال لسو هلو اوهيلع هللا لص هللا لودر لاقلاق امهنع هللا ىضر سابع نءانع س واط نع راند

 « دج اسما يفدو دخلا ماقالو

 ب ركوا أس( ولاق)ىرضملا رفعجو او ب وا نبدمتو لبتح نيدمحا نإبهللا دبعأبا قاحسا نب ركب وا «انندحإل

 برغو برض م سوهل ١و هيلع هللا لص ىنلا ]ا امهنعهللا ىضر رمح نب نع رمح نب هللا ديبع نع سيرها نب. هللا دبع ان

 «هاجرخ مو نيخيشلاط رش ىلع مص ثردحاذه#«بىغوب رض رمناو برغو برص ركبإبا آو
 نع ةديازانت ورم ةبواعم 5 ئدزالار ضنلاني دجأنإ دمتش اني هنولاب ن هب دمحا نب دمح ركب وبا 4« ىنتدح ©

 اوما :سانلا: اع . انلاقف هنع هللا ضر يلع ب كاطخ لاق ئلسلا ١ .هرعرلادع فان ء ةديبعزب دعس نع ىدسلا

 كاف تلتز 7 ودل اوهيلع هللا لص هللا لوسرل ةما ناف نصح لنمو نهنم نضحا نم 6 اقراىلع دودلسا
 ابلتقانا امن داج اناذا تيشفن سافنب دبع ثيدح ىهاذاف ابن اذ اهدلجانأ لس وهل او هيلعهللا لص هللا لوسز

 حمص ثيدح اذه «تنسحالاقف هل كلذ تركّذف لسوهل او هيلع هللا لع هلال وسر تس اف تاو او

 * هاجرخم لو لسم طرش ىلع
 نع ثراملان ورمى ربخا هون هللادبع اننناملس نبءيرلا ان بوةعين. دمج سابعلاو! 4 انثدح وف

 قرردشل الر نم رلادبع لخد ذا راسن ناملس نم | ظابتا انيب لات هلدح ميشالا ْن هللا دنع ن ريكذ

 رقهل ىدر فر كلا د 0 ا راسل نت لوين فزع هتلا يقر راض الا درا غم اهيا هيك ناناوأ راك نت عالاذع“ دقن قات رات نت

 لسوهل اوهياع هللا لص ةلالوشر ا را“ صا اهمطلف دحاو مداخ اللا انلام نرقم ى نم ةعبس مدأس ىن م

 # ا مفدعت 3

 داق الإسو هلا اوهيلع هللا لص هللالوسرلاةلاق سأم ءنبا نع سؤّواط نع رانذن ورح ان ريت نه ديعسس وف

 * دحأ اا دودحلا م اننالو هدلاو نمدلو

 ناوبرغوب رض لسو هلو هيلع هللا لص يتلا رمح نا نع عفان نعرمت نبهللا ديبع نع سرردانإا ف

 * (م خ)انغو ابرضرمم وركبإبا
 دودملا يا انلااا الاف يلع ب بط لاق ىملسلا ع نم رلا دبعىلا نءةديبعنب دعس نع ىدسلا نع# ةدئاز»

 ىعاذاف هنن ناز مالا :لس و هل اوديلع هللا |ىلص لالوسرلةما ناف مهم نصحا نم مكناقرا لع
 ترك ذفلسو هل اوهيلع هللا لص هللال وسر تدافتوعناو اهلماناابسنزعلانا: نا تيك ساب دهع ثيدح

 0 )مل تتسحا لاَهذ هلك لذ

 لاقفرباجنب نمجرلادبع لخدذاراس نب ناملس دنع سلاجانا اني لاقريشالا نب ريكك نع ثراملان 4 ورم ف
 لسو هلآ وهيلع هللا ىلص ىبنلا عمس ىراصنالا ةد ربا عمس هنأ هيل هابا نا رباجنب نمحرلادبع ىنثدح ناملس

 ماقتال

 دجاسلا ىف ذودحلا

 4 دملا ب رض دنع طايتحالا 2
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 . 10623 10 قورللا بانك) 0:١ سما 1:1 صيفا م كر دبل ) ميناج
 انه اذههءانيصخا هديع سمخانم مسوالا هسا هنا لوس زينا هللا ىضر ةرمس نع نسما نع ةداتق

 «هاجر خم ودانسالا مح ثردخ

 أ ديكو "لامع ان( الاق) ىراقلا ليمسسان ميهازإ قاحسا وداو هيقفلا دمسنب دمر ضنلاوا 4 انربخا ف
 اع نع د نانع ى نيلعإلا .مىشرقلاى هع خرازك نك دعس ثلا ىنتدح باص هللا دنع 53 ئراذلا

 ءاوعب هلت ؤرثعافلاقال:تلاق كيلع كلذ ى أر لهةنع تلا ىضر رمصلاقف حرق قزتحا ىتحرانلا لع ىتدمقاف ىنمبم

 نيم وملاريمأ اب لأق هللا تادف نابت لاق لجرلا هنع.هللاىضر رم ئارالف هب يلع هنع هللا ىضررمتلاق ال: تلاقأ

 3 8 وقر 6-2 و لاقاللاةكلذب كلل تف 0 ل رل اقابماع كلذ تي رلافابسفت يف أهتمبما |

 اذه كيا ما غور 9 هلومسرو هللا ةالونتلاو تلاع راء تنافي هذا لاق 19 + افون ةئام هر عو

 «نادهاشملو# هأح رم 1و دانسالا ميو يدم اذه هدب لومعم

 مفانن هر ديغ بأ 9 مشاواانن ليعمسا نب كلاماتن ةزئعىبان مزاح ندمان م3 رفعج وا# انريخا طك 8

 لثمنميلسوهل اوهبلع 0 10 هنعدللا ىدر رمت نأ ن نءراشد نو نع قرزملا ة هرم نعأ

 * هلوسر وهللالوم وهو رخوبف هدبعت |[:

 نع نيصح انت مساقنب سيعاذت ىو ريلا تعيس مصاع ا مزاح ن دمج ان 0 دن رفعج وأ » انريخااف د

 ةددوس ةديبلو تااقام ىر داالف لهاجدب دح خطاف لرعم نب ديور ادؤالو ناكل اق فاس نلالع د

 ل رقم ىنب نم عبس مياس ىتأر دقلا مج ورحالا كنلع زمت لا لاقطقدلثم بضغ امايضغ كلذ نم بف اهمطلف
 - انلام ١ ْ 7 7س ْ

 9 مستو هانيصخا ه دبع ىصخ ا نماعوف ص ةرهس نع ن ما نع ةداتقنعىلا ىنثدح ماشهنب « ذاعم ف 1

 ْث ءاج لاق سابع نا نع ءاطعنع اره رخنان نءعئ ةرقلا ىسيعنت رم ءرعب ثعللا ىنادح ا « هللا دبع :

 تلاق:كيلع كلذ ىأر لهم لاف جرف قرتحاىّ>رانلا ىلع ىندمقاف ىنمهتا ىديس نا تااّمف رمتىلا ة ةن راج .:

 اهتمهتا نينم لا ريما اي لاقل باذعإ بذمتا لاق ل جلا رمع ىأراملق: هن يع لاقأألا تلاق نيلي هل تن رتعاذلاة الإ
 هللال وسر مم 1 ول هده ليف ىلا .لاقال:لاق هب 00-2 تفرتعافلاقال لاقاويلع كلذ تار لاقأ اهسفف

 ةيأم هن رصو هز ريف كلذ, اه دقالا» لاو دلوألو ل ام هم كلوا اال لوق مبوألا اودي هلا لع

 "| # 79 :ءاةن لو فعتم سا اذه ثعللالاق# هلؤسزوةلاةالؤنم تناوللا 0 > ثناقىبه ذالاق | 9 :اطوسأ

 | هل !ًوهيلغ يلا لصدَنلا ل وسر لا رمت نع رفقا نءرانت دن ورم نع ئرزتلا ةزمح نع# هر دبع باهش وا

 « ثردحلا مضي قدعنب الاقى ..يصنلاوه ةزيج (تاق) هلوسرو هنا قو وهووخ ويف ءانسب ثم إم لهو ْ

 ىر داالف لهاج ذيدح خيشانممو نرقمن , ديو دراد قالو زئاذكلاق فاس ن لاله نع نيصحاني « رع:
 دل هيجور حالا كازاع زم لاق طق هلثم بضغام ابضغ كل ذ ىرم بضغقاهمطلف ديوس ةديلو تلاقام

 تار ا 0

 ا تااقف هنع 0 ياللا نبرحىلا ةيراج تءاج لاق | هللا ىذ رابغ نا نع حابروانا

 اة



 (؛ج) . 16و دملا باتكإ . . + : عسب ) (صيخلتلا مم كر ردتسلا )
 بح هللانا طلاب مهني مكحاف ت تمكح ناو تلزق هواف سودا او هيلع هللا لص ىبلا مكب اولي اولاتخأ

 « هاجر خو دانس الا ييحص ثيدح اذه نوئبب ةيلهاجلا مكسفلا تلزن سفنلاب سفنلا نيطسقملا
 ان. ىدقملا صاغوااانب :بعالمنن نايخ نيدمحا انثدادغيب قاقدلا هللادبم ندم! ننامع ور عوا# انربخا »|
 هل اوهيلع هللا لص ىنلان رابعا نتي ةشئاع نعرم نبهللاديبع نعءعيفر نيزيزعلا دبعنع نامبطنب ميهارا

 ا هب لتقيفا دهعتملتقت لجرلاو مج ريف نصحت نازلاصخ ثالث يف الا اسم يما مد لحب اللاةلسو

 « هاجر خيو نيخيشلا طرمشلع دانسالا يمص ثيدح اذه# ضرالا نم قتلوا

 ناهلس نع عيدذنإ ديزانت هللادبع ىرب ىيحابتت ىبودسلا ىلعنب ماشهاش لدعلا ذاشجح ني ىلع #« انيدج |

 نيعا اوامس مهنال نين رعلا نيعا لمس امنا لسودل !وهيلع هللا لص ىننلانا هنعهللا ضر كل امنب سنا نعيميتتلا |

 اند ىدوراملا رضنلانإ دمحنب نكيولا ىندخ مامالا قاحسا نب دم اني ىريخ ا ىسيع نب لع (انثدح )«ءاعرلا

 « هاجر خم لو قانسالا ميحص ثيدحت اذه «هؤحن هدانساب ركذف هللادبع نب ىيح انب جرعالا لهسنب لضفلا

 ناسح نإ ماشه ا نوراهنب ديزيان دوعسم نب ديعس انن ىبوبحنا نب دمحا نإ دسم س ابملاوا 4 انريخا ©

 هانلتق ه دبع لتق نم ملسوهلاو هبيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىدز بدنج نب ةرمس نه نسا نع

 2 رب هيلا ثيدح نم دهاش هلو#*هاجرخب ملوىراخبلاط ريثىللع حبر ثيددح اذه# هانعدج هدبع عدج نمو

 انن ( الق ) برحنب بلاغ نب دمسو رذنملانب ىيحب نب دمج ان دادس ظفاحلا مناقنب قابلادبع #« هايربخا ف

 هنع هللا ىؤر ةزيسه ىلا نع نيريس نب دمت نع ناسحف ماشه اة قرملا دح سم يذم مثيحلا ن نامع

 ىثخا انا كاملا لاق «دانعدج هدبع عدج نمو هانلتق هدبعلتقنمألسودل اوهام هللا لص هللا لوسر لاقلاق

 ظ «لعاهنلاو نوراهنب ٍديزهاوراكل والا دانسالا دارا مثيملانب ينامع نا
 نعىبا ىنثدح ماكهنب ةاممانث رادننانث بلاطىا نب ميهاربا ان ىربنملا دمج ىيحتاب ركزونا 6 انثدق لف

 سفنلا نيطيمقلا بحي هللا نبا طسقلاب مهني اف تنكح ناو تل زنق هواف ٍلسو هلو هيلع هلا لص ىبنلا|

 « حمص هن وخبب ةيلهاجلا مكملا كر مك سفنلاب

 ملسو هل آو هيلع هللا لص ىنلا نع ةشئاعنعرمتنب هللا ديعنع عيفرنب زب زعلا دبعنعنامهط نب « ميهاربا ل
 قنبوا باصنوهب لتميف اديمتم لقي 0 1 زلاصخ بال يفالا جلب ىرصأ م د 3 :

 # ( مخ ( 2

 ١ لص اذ( تاق)ءام رلانيعا اولمس مهل النيين رمل نيعالمساعا لسد هل آو هيلعهّتلا لص ىبنلا نا « سنا نع «

  9هان دج هدبع مردجنمو هانلتق هدبعلتق نماعوف سم ةرمس نع نسما نع © ما مع 21 *

 ماسودل آو هيلع هللا لض هلا لوسريلاق ةريسه ىلا نعني ريسنب دمت نعزا بج نب ماشيهاش مشيحلا نب 6 نام ,
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 يا نم هنب ذ 0 2

 (ج) ؛ ٠ ١ فو دملا باتك) :١ عصخ) ١ ' ١ (ضيخلتلاوم كر دتسلا»
 | نيمكتلا انثنقدملا رمي صفحانث لضفلا نب دمضلا دبعانثو رعيفريصلا نادحنيدمسنب ركب  انربخا )ف
 | نيملسملا نمهنند فلام نملاق لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لو سرنا امهنعللا ىضر شابعنأ نغم ركع نعزابا
 | ماقناباصا اذا هّح الاهيلانل ليبتسالف هلوسرو هدبعا دمشناو هللاالا هلاال نادهشا دبملالاقاذاو هولتقاف
 ا .* هاجرخم مودانس الا مسيح ثيدح اذه#هيلع وهامهيلع

 ثايغنب نضضفح نيو رم نب ةزرغىبا نب مزاح نيدححا انئةفوكلاب ينابيشلا ميح دنب لعنب دم ىقربخا »
 ظ مدن + ء]رشلاب قبو ديزام لساراصن الا نم لجرناكلاق سابعنبا ل نع دنه ىنا نب دؤاد وباان'

 | اورفكاموق هللاىدهم فيك تازقلاقةبوت نمىلله لس وهل اوهيلعللا لص هللا لوس راولسناهموقىلا لسراف

 أ هللا تن افا وحاصاو كلذدعب نم اوبان نيذلا الاهلوق ىلا تانيبلا ممءاج د دليل يب لا نآااو هش وعم . اعا لعل

 « هاجرخإو ذاتس الا مسيح كلم فت اذه مل ساف هموقةيلا لبقافلاق ميخر روفغ

 |امثب رح نب بلاغ ندمت ايبا( الاق )لدعلا ذاشمح نبلعوسشلا وباو مامالا قاحسا ا 3دح

 |[ نايحن نب تارفلا رع برضم نإ .ةنار احنع قاحساونا ان ى روثلا نايفسات "و مح نب دم ماهو

 | راصنالا نم ةقلخ لع رف هلتق ىضا دق لسودلار اوهيلع هللا لص هللال وسر ناكو اهيلح و نايفسىبال 0

 أءاذه «نايح نب تارفلا مهنممماعا ىلا مباكت الاجر مكنمذا مسودل اوديلع هللالص هللالوسرل ةفاسمىنا لاف

 ا «هاجر خم مو دانتسالا حيي ثنادح

 نع دس انودذن هللا دبع ان دوعسم نب .ديعسانث ىوبخلا دما نيد سابعلا وا © ريع ٍِظ

 ناكفةظيرق فا رشا نمناكو ريضنلاوةظِن رق تناكلاقاعبنع هللا ىضر سابعن | نع ةمركعنع برح نك امس

 هلتقانيلا هومفدا اولاقةظيرق نمالجر ريضنلا نم لجرلتق اذاوهن لتق ريضنلا نم الج رةظب رق نملجر لتقاذا

 . اولاتف بيرق ٠؟ دمش نزو ىلع نينا دحو< (1)

 لاق لوهل اوهيلع الص هللا لوسرنا سابعز.ا نعةمركع نعذابا نب مكحلا انثيثدعلا رين < صفح ف

 هيلانل ليسالف هلوسرو هدبعادمحش ناو هللاالاهلاال نادهشا دبملا لاقاذاو هولتقاف نيملسلا نمهند فلاخ نم

 «كلاه ىندعلا (تلق) ميحةهيلع وهامهيلع مانا باصااذا هتمحألا

 مدنم نيكر شملاب قانوديوا ميلا راصن الا نم لجر ناكلاق سابع نا نع 1 5 دنهل ان دواد 9

 اموق هللا ىدبم فيك تازعف لاق ة ةيون نم ىلله ملسو هلو هيلع هللا لص هللا] وسر اولس ناهموقىلا لسراف

 «جيمص# ملساف هموقديلا لبقافلاق اوحاصاو كلذدمب نماوبان نيذلاالا هلوقرلا مهم اعادعب | مرا
 ناكوافيلحو نايفسىبال انيعناكو نايحنب تارفلانع برضمن  ةءراحنع قاحاوبا ان« ىروثلا ف
 هللا لض هللا لوسر لاف اسمين لاَقف راصنالا نم ةتلح عرف هلت رمادق ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هحييصص# نايح نب تا رغلامهنم مهناعا ىلا بلكت" الاجر مكتمنا سو هلو هيلع

 لجر لت اذا ريضنلا و ةظي رق تناك لاق نابع را .نرع ةمركع نع كامسنع ىح نب. ل اص نب 2و
 مكييواتنيا اتوا هومفدا اولاق ةظيرق نمالجر ريضنلا نم لجر لثقاذاو هب لتقريضنلا نمالجر ةظر رقنم

 يبا



 («ع)٠ ١ عشب باتكأل 1 6203 117 ١ سيفا مهكر اغلا »
 « كل ةريغ نينمؤلا ريما نع ظفحأل هنا لوقتو ةحارش 2|

 «هنبأ نم دوعسم نب هللا دبع نب نمحر لادبع عاسفأ

 7 سلاف قاحسانب 9 0 اوان 0-3 ديجا 3 وكتب 0 4 انيدقلا 8 ١

 هلوسرل هللا ا وما اهمقيلاهنلع ىنثس هتيحاص ىلا م 6 ءراجملا نمد جو الط منع يفي ةعينللا

 اهوتململو ههاجر خم لو لسم طرش لع حيرعص ثيدحي اذه 0 اهقيل اهلا همايق لسو هلو هيلع للا لبصأ

 درا وا هر دق كلاذكس يلو ل و اذه ايبشلا ليفمس اناعوتي ةينصلا لاهل ريغنعأ
 لمتلا نع راثدن ور مع نعةنيبع ْن نايفسأبب : ىنحنن , ىبح انس مالسلا دبع ن دمحانن ى رينعلا | ,ءرك زب وا( انندحاك )لإ

 ىهن كامفا ومع هللا ىدر رم نا ت كاف ا مهلفدازنا قسوةثام لس ور ىفام تمل لاق ىنابيشلا|

 هالرعلا 3 يما كالا كلذ نع ءرسومل آو هيلع هللا لض هللا ل وسر
 رشل فان ع ةبعشاتن ساناىبان مدا 101 "ل فار | 9 . نادم ئطاقلا نحلل نب نمحرلا دبع 4 ىنريشللا 2 ١

 نان رافزسسلا اوهيلع هللا لص ىننلا نع انين ءهللا ضرر يشن ن نامنلا عملا سن 2 هلق نافاس ا

 *هأج رخن ُس م وداتسالا يصح ثدحا دهجهتمحرهلا ملحان 571 ناو ةنئام للح هلأ كل تناك نالآق 1 7 ةءراج ا

 لاقى ابيشلا ليمسسا نع راند ور“ نع ( ةئببع نبا) فورعم ليعمساو ه«ةراجلاا ميل املا ةمايقهلوسرلا

 هللا للص هللال وسر ين لاق ر مج ا نا !اسف مهملعق نبع تاو مهاق داززا قسو هثام ُش سور قامت[

 هب انا رعلا ىنالا كلذ نع نع لسودلا اوهنلعإ

 هل اودنيلع ' هلا لع ئبتلا' نع ريش نإ ناينلا نواس: بع ناب ةطقزرب ل دلل ن عزل ىلا نع 4 ةبلش الأ
 مروع ب هجر هلابتلخ نكتلناو ةلامزلج هلاعالخ تناك نال اما ةيراجفا لج راف لسو ْ

 8 !.عمسأ ع 0 00 دحا 00 هاو 00 مة 0 220 أى :

 | ام دلج لاف 0 اجرو د ةحاربش راج هن 0 منلاق ائيش 0 يزف ةسالاو 9 ]
 ااا داثسالا ناك نا ويم دانس تأ اذهو»ملسوهلاو اوهيلع هللا لصةنلا لوسر ةنسنامجرودنلا باتكسي | ا

 لبق ا(يبجج رو برس وس 7 سام 01011 0

 ْ مجرلااميف كش ايف حينا ه ولاتغ ائضخا "دقو: ان ةيدورمو ىدوهي لسومل اوةيلع سلايم هللا لوتس

 أ هللا منضاهتناك و ةراح الاهعيلا ام ءاع بال هتبحا أص ىلا ماق ة رااعللا نسم دحو اف منغىف دحسسلا لبق انيجرفأ

 ! دوه و ىذوم و ر ةءاكح 0
1 



 _(ج) فود بانك 0-0543 (١1 شيلا م 2 رتل
 «رباج نع يزلا ىلا نع مئاصلازوميمنب مييهأرتا هاور دقو[

 كم مئات ]سال ةزجوا انانادبعأبا هجوملا وا اناوركىنلا هللا دبع نأ دم نسمساوا 3 هابريخا ل

 دحلايفاف تس ٌّل دقىلا تكتاامق ملسو هلا. اوهيلع هللا لص ىنلا تاما ةأرلسإ نأ هه هللا ىضر راج نغ رين نلاىا

 ىبطغت تح قلطنا لاقف دملا يف قاف تب ز ىلا تلاقف هنن املطب فام تمدمو ايف كنطب ينام ىهضغ يفاطنا لاف
 ماقف ك دلو لفك قع اميل دل يف اف تين زيا هللا لوسراب تلاقف.ت ءاجاهبدلو تمطفاملف ك دلوأ

 | للسما ط رش ىلع حيمص ثيدحا ذهع م !ونهل و هيلع هلل لس هلا لو سرارججر فاه دلو لفك !.انا لاقف'لغرأ
 * لاسرالا هيلع ىثخا دانساب ةموجرملا ثي دح طولا ف نان كلام ىوز دقو * هاب زخم وأ

 نبكلام ىربخا بهو نا اا كسلا ديعأ نت هللا دبعنب دمع نا بوتس. دم ساملاوا « هان دح »|

 تقف لسوملآو هيلع هللاىلص هلا وسر ثنا ةأرسا فا هيانعىجيتلا ةحلطنب دم زبن, بوقسينع نا

 هن ءاج, تعيطو الف تبه ذف ىعضنىتح ىبه ذا لسوهل او هيلع هللا لص هلل ٍلوسر امللاَمف لنبح هنو تن زام |[

 دما |مملع ماق اف هتءاج هتع دوتسا اهفهنع دوس تح  ئبه ذالاّمف هب ءاج هتعيطرا الف هيعضرتىتح ىبه ذا لاف |

 لس هلو ديل ها لس ىبنلا كلر دل قييتلا ةعلطإ نباذم ريس ناك نا نيفيا طربت ىلع ميبعج تبر دمخ اذه .

 #* نيس دما" ثل دح ىف كسلا سن نب كلام

 امان ىضاقلا مثيلا نب دم صوحألا وبا ان دادغبت هيقفلا نسما نب نالس نب دمتا ركضرونا. امربخا | ٠

 لاق هللادبع ع نع هيا نع نيرا هيعيزي مسانلاو ع ءشممالان نع نيعانب نوم اهل ينازملا داع رافتلادعأ

 اهردإج ةحا رش * (4لا : لا دمج نم ةأيصابيلا هنع هللا ىكر تلاطا نبك نم ةيمردنشا طقالر كما :ارام

 لاق 8 < اهات ىخ سانلااهمج رف اهعرصق اا ذا لصا ًاطخااف اهءاهامزف ةرجا يلع كاف اهمجرب امم هك "ام

 مج ردهش هلا 1 2 ىبعشاا ناك وهأح رخل و دادس الا تب ثردح اذه *ةنسلاب امج رو ىلاعت تان لح

 هحارش 2 5

 *اهمحر ف هتمطقدق تااتفزيخ ة هن يق هن تءاجمت ا

 لسوهل او هيلع هللا لص ىبنلاتن | ةأرصا نارباج نع: ريبزلا ىلا نع ني غئاصلا مييهاربا ان « ىركسلاةزبمحوبا اف

 «كيردلا ىرإت ىتح قلطنا لاف تسزىلا ثلاقف

 هلو: يلع هلا نم هللا لوني دنا نأ رسسا ناديا نعى هبتلا ةحلط قا دم ين بوتر نممالم زف يقم :كلام ةغ|
 إف همطرت قع ىبهذا لاَقفهنءاج كعاطو اف تيهدفأ ضن ىنع يعبأ يلق للبخ ىقو تنزاوماتلاقف ملسو ا

 كردا ىميتلادب زب ناكنا (م )دما اهملع ماقافدب ءاس هتعدوتسا|لف هيعدوتست ىتحخ ىبهذا لاّتف تءاسةتمضرا |

 ا « لسوهلآو هيلع هللا لص ىبنلا |

 نمةيمر دمشاالحر ترأرام لاق تلاد نهم نع نم رلا دبع نب مساقلان رم نشمعألا نم نيعان < ىبوم ظ

 اذا لضا ًاطخااقأا ,ب ملطف ةرجأ ىف اجا اجب < ةئام اهيا ة لرب 4 لامع نادر يامال ١

 لييمسا ف 0
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 (؛ج) ١ «دودمحلاباتكذ) 2 6س+)» - .”(ضيغللاعمكردتسلا) ١.
 « هاجر خو سم طرش ىلع حصص ثيدح اذههل رفنتس مو
 كديعس نب ىبحب انا ىسلاطلا دواد وانت قوزضص نبم يه ارياانث بوعي ندمج سايعلاو:ا# بالخل د

 ناككد وثب هنرتسول لا نهايلاق لسودلا !وهيلع هللا لص هللال وسر نا يبا نعل رمل نبا نعردككملا ندمت نع

 قلييؤللا ادهديز لاَمذلا نه نمينن ديزي ساجع ثردمحلا اذه تناكذف ىيحنلاة ة ةبعش لاق كلا ريخ

 * ةبعش نع دؤادوا ةدايزلا هذه درغدقو# هاجرختإلو دانس الا مسيح ثيدح اذه# ىدج ثردح وهو

 ىدنكلاق و رسم ني ديعس نب لعانت يمرضملا ناملسن هللا دبعن دما: يبزملا للادبعنيدمح ا دمج وا م انربخا ف

 هلآ او هيلعهللا لبص ينل ليقلاةهنع هللا ىضرةرب ىهىنا نعةملس ىلا نع رمت نب دمج نع ةدمازىلا نبارك نب ىيحنانت

 نداجر خو لسمط رش ىلع حمص ثيدحا ذه#م :: كر الهالات رف: تزلاو تاهل امج ءناعل كنا سو

 دز ن ياما زادز نع نايفسان ميعن واانث ىضاملا ىسع نبدمحم ن :.دجا اني رافصلا هللا ديعوبا ابريخا »

 باكيا تسزونا هللالوسراب لاف لسوهل | او هيلع هللا للص يبلا ىلا كلامن زعام ءاجلاق هينا نع ميعن نا

 هللادبع جرن لاقدتشاف عزج ةراححلاهتسم الف هومجراذ هاوبهذا لاق تاىصعنرا ءاح تح هنع ضرع افهللا

 هرارفرلسوهل او هيلع لا لص ىبنل ركذف هولتقى تح سانلا هامرو هعرصفرامح فيظ وب هامرف هتداب نم سينا نا

 « هاجرخ ملو دانس الإ حبمص ثيدح اذه هيلع هلابوتيو بوت هلا هودكر الهلا

 هببأ نع ةديربن هللادبعىنثدح رجاممنب ريشلان' ىيحبن د الخان ىشرقلا ة دن ذاممانهففلا رضنلاو كيان دحر

 كلما تلاّمف تمجر مث تبهذف ىبهذا لاَمف ت رفسدق تلاف مسودلاو اوهيلع هللا لص ينلا دمأغ نم اما ثتنالاق

 كيلاني يو م تدمج نيكو تس ىذا لاب را وفا كاوا منينهاع تن اك مي فل
 بجرب صاف هتمطفدق تل اعف نيخ ةرسك» دديف هبت ءاج 5 ترهدف هيمطف تح ىبهذا لاق ىلر هطف بت دلوقت '

 ملسو هلآو او هيلع هللا لص هللا لوسر ناهبان 3 لازملا نبا, نع ءردكتلا ندمت نع ديعسن يحين ع# ةبعش

 «ميصص »كلا ريخ ناك كلوث وش رتسول لا نهابلاق

 نا مسوالا او هيلع هللالص ىنلل ليقلاق ةربره ينا نع ةملسىبا نع و رمتنب دمت نع ةدئازيلا ني ىبك د

 م هيل الع كا تلا وةرامملا سمس نس

 مف تيز يلا هللا ل وسرإبلاةف نعام ءاجلاق هبا نعلا زهنب ميعل نب لب , ني نع لس سان دب زنع # ىزوثلا »

 جرف تشاور زج ةراجملاهتبمالف هوججراف هنا ا وبهذا لاق تارم عبرا ءاج تح هنع ضعاف هللا باتك ىلع

 هلاو هيلع هللا لص ىبنلل 5 دف مولتق ىح ا مرا فيظو هامرف هني دان نم نيِمانب هللا دبع

 « ميم «هيلعّلا بوت, و بوت هلما هويتك الهلاتف هرا رف لسو

 هيلع هللا ىلص يلا دماغ نم اا تنالاق هيبا نع م ماد رنا ْى : دحرجابلان ريشبل ان :.ىبحين « دالخ »

 ْ هللاو زعاع تلصاك ىف | منت نادي ريكلمات لايف تمجرمأ ترهذف ىبهذا لاف ترفيىنا ت !امِف مو هلآو
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 تبهذفهيهطف قد يبهذا لاق ين ربطف تدلودق تلا ةقرخ يهب تءاج م نيدلت يجيبوا ١ لاقق لبا
 وصمم 7 7 " ا بسسس

 نعل مم 0
 هق



 4 0 دنع هر.دص 20 يك (

 ةهبلسيسيس

 "7 (4ج) ١  مدودملا باتكذ 0 ( ضيخلتلا مم كر دشسلا )
 | زمام ا 0 نعام هءاج يذلا ل جرلا ءامزذا مب روهاذينف لاق هوجرافلاق مأ !لاقن 5 وام

 5 ينجسر أن آلا ثنا مث ىتأ أر ذا هللا كلتاق :عءامهللاَقف هيلا ت تلا

 أ انثىيحبنب دالخانث ىشرقلا ةدجمنب ذاعمانث(الاق) يزنعلا دمحنبدمحا نمل وهاو هْيمفلارضنلاو ا © انثدح لف

 1 ىنلسالا ءاسل سول اوديلع هللا ليممجلا كولشر اغار كرتك لاق هينا نع ةددرب نب هللا دبع نع رجالا نبريشب

 ظ عجرا لاس وهلا اوهيلع هللا فك ىتلا هكلاَقف ين زهطتنا ديرايلاو تزيلا هللا لوسراب لاف كلام نب نعام

 | هءلهدلتع فيك لاف ءانثلاهيلغا ونسح املأ قةموقلسو هل اوهللغ هلا ىلص هلال وسرىناف ةثلاثلا هانا تح مجرف

 ٍ اورفش ماف كاذلئثمهل اولاتفهنعمحلأفةمبارلا هاباو هنيدوهلثعف ءانثلا هلع اونسحا وهللاو الاولاق نونج

 ا » رجابم نيريشبب جتحادمف لسم طرش ىلعدانس الا حيي ثيدح اذهو هوجر مت هردصولا ةرفحهل

 آقان دواد تيما 5 دسمان لهدلا ىيحن نب دمحنب ىبح انثىلبيشلا بوقعي نب د 4 اريخا 9

 أ لاتف عدحلا اوهيلع اوس خلافا كلام نيزعام نا هنع هللا :نعرامرهلا ديعس ىنأ نع ةرْضن ىنا نع دنه

 | (صاؤا.هناالا سأب هءاما وناتق سأب هدا هموق لأسف ارا م مسوفل ١ اوهيلع هللا لص ىنلا هدرف ةشحاف تبصاىلا

 1 هاتيهرف هقولو و هلرفحملف لاق دقرغلا عيق ىلا هن هيانملطن اذان صاغ لاق ديلا هيلع ماقناالا ةنص 0 ناىرال

 ماَتق نكس ىتح(؛)اهذيمالج هانيم رفانل بضتناف ةرملا اف هفلخ انددتشاف ىمسف نكتساف لدنجو ماظع وفخم
 مدحا .فاختق اوزغ اذام اذا اوقالاباف ةدعب اما لاف هيلعىنثاو هللا مح اببطخ ىثملا نملسوهل ا اوهيلع هللا لص ينلا

 يس لاقل زمن لق هب تلك الا كلذ لفوينم دحاب وأ ال لع انا قبلا ندرك بح ةلانلانعايف

 و عمم رابكسلا ةراجحلا ىاذ وملج مجج )١(

 رخل .ظ»ب مامر هريشتس :عام هءاج ىدذلاى جلا هامرخا مجروهاميبف هوجراف لاق من لاقنكلمو م تاعفف لاق

 «هوفعض صفح(تلق) نجر نآلا تنام ثىتتأر ذاءهللا كلتق نعام هللاقفديلا تفتلاف نعام

 ْ ,قاو تس زا هللا لوسرابلاقف ىملسالا نعام ءاؤاسااج تنكلاق هسأ ع نع هدير !نعرجابملانب » ريش و

 !اوتسلحاو هنعملأسف هموق لس وهل .اوهيلعهللا لص هللا لوس راف ةئلاثلا هانأ تح جرف عجرا لاتفين ربطت ناديرا

 : هنعمل سف ةمارلاهاناو 0 هلمعيف هيلع ءانثلا ائسحاو هللاوالالاقي لوثح له هلمع كفيك ل اقف هيلع ءانثلا

 #* هوجر م هردص نا رتسهلاو مري كلذ لئماولاهف

 ١ هلاوهلع لا لص ىبتا فا كلام نبنعامذا ديعس ىلأ نع ةرضن يلا نع دنهىفان دوادانن عيددن 4 ديزو

 1س هنام اولاق سأب هنأ هموق لأسف ارا ملسو هلآآو هيلع هللا لص ىبنلا هد رف ةشحاف تبضا ىلا لاقفملسو

 هل رفح لف لا دهت رشا عيت ىلا انقلطناف نيمافدملا هيلع م ات نا الا هنم هجرخم نا ىرب الا سما ىنا هنا الا

 | مانيمرف انل سصتاف هر ف ذ لدنج و ماظع و فزخ هانيم رف هقثوأ ملو

 | دم اما لاف هيلع ىنثاو هللا دمف !ريطخ ىثملا نم ملسو هلآو هيلع هللا لص ىبنلا مانف نكس ىتح اهذيمالجم
 | 0157 2كافؤمسا ىنواأل يلعفا ماس يتلا بيتك ت يبن هلانلابع يفهدحا فاخن انوزغ اذا ماوقا لاب اذ

 «('مان) هلزفتتس لو هبنس رف لزت ملاق

 ةبعش »ف
053-3000 

 هند .. كني



 (4ج) ١ دونما تاكل 1101610 10( ضيفللا م كو دشمللا ال
 ةءأع رخو نيخيشلا ط رش لع بص ثبدح اذه ههبناعإ ملو هنماثيشهل ركام 1 لسوملاو و

 الاب لطنخلا سيودل نب دنع ماعوإ اينا رجاتلارب زولاىبانب هللا دبعنب دمع نمحرلا دبعونا 4 هانربخا ف '

 مليا رخاش امد ةفوكسلا ءا ىمانم !ريمانا نشا ن ء كلا دبعز. ثعشا اننييزاصنالا هتلادبَعنب دمم انن |

 سانلا اهنا لاق هنع سانلا قرفتف هفيس هب رض ه ارايق هيلع لمتشاو هقيس لبقاف بدنج عبق سانلا ىدمنيي ْ
 وهو اذهل ىنبت نكي مل امنمام نسي لاقف نابلس كلل ذ ملبق هسيقنريمالا هذخافرخاسسلا تدرا امنا اوعارتنلا
 * فيسلاب هريما بتاع اميزا ادحل يتيسالو هب دهني بله لاس ويلات خو مارا

 لهي تعمس لاقىلا بز رجن تهوانت هللادبع ن ٠ ميهارا انن ظقاملا وسي دمج هللادبعوا # اننادح ا

 كلام ن نعاللاق لسو هلا .اوهيلع هللا لض ىنلانا اهبع هللا ىضز سابعن !نع يع ث دحن ميكحنبا

 ثن دجا دهم جرب نما كلذ دنمؤ لاق من لاق اهتلعذا لاقل لاقلت رظنوا تزمنوا تالا تلاع كلمل كح و 0

 ١ *« ظافلا تاداب زب ةمركعنعنابا نب مكسلا ءاوربدقو هاجر خي و نيقيشلا طرش ىلع سيح 1

 ملا انبر ىف دملا نمعن صعبان ل ضفلا ن اهمصلادبعانىزورلا كرادمج نت دم نب ركب 4 هاندح م ٠

 قصات فةشحافثم .ضاىنا لا ف نيملسملا نم لجرىلاءاجا :عامزا امهعاشا ئطرز سابعا نع ةنيوكشمل) ءنابا اا ا

 منع نا لسا لونيو عام قناط كلوفتتن ملسو هل اوهييلع هللا لص هللا لوسر ىلا به ذالجرلا هللاتغأا

 هل اوهيلعشا ل اض هللالوسز لاقت هلوقلاقوا همالكل وهلا و هيلع هللا لص هللا لروةمر ماركت هريخاف ]سوهو اونأ ا

 هل لاق دحا مرسم يلا تمخانا يف مويلعريشال موعلاىلا َترظنق سا عنا لاق سم مكبحاصبا هممناكن السو

 تامنق لاقال لاقاعسسق ملسو هل اوهيلع هللا لص يب :لالاةال لاقأ يل كابل لسو هل اىهيع تاس الإ ١

 *قودصوهو | د * ةماملاجر خبل (تاق)(مخ)هبسأعي 25 ايش ْش

 بدبج لبق سانل|ىد نيب ب ثمان ارحاساءد ةفوكلا ءارما نم ايمانا ن سلا نع كلملادبعزن «# ثعش ءاأ

 جانا تذراناهأناوغا ريل سانا اهنأ لاق نع نينا زهير ضاآر ا يلح انفاق
 ا

 * تيسللال عريسا تنامي. نا ايفو ينبت الو هديب 1

 لاقلسو ل اردلط تال جلاذإ ىلعزإا نع ةمركع نع ثدح ميكح نب ى بح كهميدس مزاحنإ  زيرجولا

 همر ب نصا كلذدشفوت لاقاهلعفا لاقل لاغت رظنوا تزمغوا تسلاوا ثانق كلملا كو كلامز نعاس

 هيراخبلافاذ (تلق) ( مخ

 اح للا

 هريخ اهداف كلا متعب :لسونهلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا بهذا كلقخ قم أنف ةشح اهعطضاو د لاقؤت ا

 موقلادلا ثتدز ظاف ' سان لاقسَم مكبحا 5 هلو»ن ]لاق 6 : همالكزسومل و اوهنلع هلا لَم هللا لو سر عكف

 .اللاقن اسفل قال اقارب كلما ِس وهلا !'وهيلعهللا لص هللا ويسر لاققندحا' ميسايلا تب مق مهيعريشال
 كام ا

 : في اهات وعذب هب مؤ هلا معا ذهول نكيرل امنصامن شلاق ناس كلذ غلف هسف ريمالا هدخاف

حلا انيىدملا نام نب 0 صفج 32 ا
عامل ياغلت نع 4 ركع نعزانا نب م

 : ظ نيملنملا نم لجر ىلإ ءاجا ت

 معو مي هوياق ع

 ع

 0 اموودحلا او ا 2 ٌْ



 يي سر د

 هعض وفا دقعال دمعف لجر ) رجا .اوهيلعشالص ىنلاىلعلخدمل ارا ناك لاق اق مرا ندناز نع ء ىملحلا 7 ٍ

 اهدحالاتف هيلجردنعرخ لاي هيلا اهدحاادمتذ هنادي ناكلمهاناف راصن الا نم لجررْتب ىفهحخنرطاو ِ

 ااجرهيلا لسراولغ ىراصن آلا نالف سف هاملافأ دقمعهلدمعهنلع لخد ناك يدلا ناالف لاق ةعجوام.ىرذيا ل ١
1 8 - : 

 هيلع هللا ىلص ىنلا لع لخدددمب لجرل ناك لاقامق اهل دّمملا ذخاو لاقرفصادق ء املا دجوف دقملا هنمذخاف 0 لل لا : > لا ناكع لاقايف ايلخ دقملا دعا و لاق مصا دك ء 2 نونا هييدعاعا د4ي“

 هلاوب ةدخاق 2 م

 | فحاصلانابتكي تبانندم زو اعلان ناكل اق تلصلا نءريثك نعريبج نم سنو. نع ةداتقنع 4 ةبمش »| لد
 2: اح ٠ 2 . . 0 0 4 ؛ 32

 اهومج رافا_ زاذا ةخيشلا وخيشلا لوشن مس وهل ا وهيلع هللا للص هللا لوسربتعمسد زلاقف هب الا هذهىلعارفأ ف.
 ناىرالاو رم لاقت شلذ رك هلك اهبتكأ تلتف لسودإ 7 اوميلعتلا لصىبنلا تينا تازئالتورمعلاةفةتبلا 2 ْ

 ا »* حم مجد ؛نصحلدقوى زاذا بيثلا ناودلج نصح ملاذاو مجرودلج نصحادقو ىنزاذا خيشلا حم

 اني رفعج ني دمحم انس(الاق)راشب ندمت وىتثملان دس انندانز ندم نبنيسحلاانم *داهن , اص نيد« ىنئادح جا

 ىلع رف فحاصملا نابتكيت باننب ديزو صاعلان با ناكلاق ت تامل راق مريب نين قرع ةداتقنع ةبمش

 لامفةتبلا اهوججرافاسزاذا ةخيشلاو خيشلال وقت لس وهل اوهيلع هللا ص هال رس تع د زياش رالا هه '

 5 زاذاخيشلانا ى راالاور مهل لاف كلذد رك هناكف اهتكا تاقف ل وهل او ةيلع هللا لص يبنلا تبناثل راو 7

 هاج رخنإ ودان الا بص ثيدحا ذه# مج رنصحادقوىنزاذإب ثلا ناودلج نصحبإاذا و مجرودلج نصح دقو ٍ

 نب سن و نع ةدلتق نعةبعشان# ناربح نب هللأدبع انثبلاغ ندمج اننهنولاب ندمان دم ركب ونا © اني دع 3 ٍْ

 لوي مودل وهيل هللا لي هللا لور كنملع لافونع هللا ىضر.تبان نفاد تاصلا نب ريثك ن عريبج |

 'نا ىبحم نب ىبح انثدح ( الق )دمصلا دبع نب نسملاو ةببتق ن:ليعمسا انث لدعلا داش نيىلع « انثدح |

 ةبقعز ةماك نع شمعالا نعرب رج أن لبتح نيدجاانن' يينشوبلا هللادبعوا انثديلولاو ا ذاتنمالا « انثدح ©[

 نيديز نع ىلحملا ةبتعن ةماع نع ( شمحالا ] لميا كر دت للك ناو بزرع خيم يسلب ةءرطأ

 (4ج) عدو دملا باتك١) 662 6 صيخلتلامم كار دتسلا ١
 م حس مدحت مص

 » ةقاسلا هالهم هاج رخل و دانساالا يصح

 هب ةتبلا اه وجراف انزاذا ةخيشلا وخيشنا

 رحاسلادج ملس وهل او هيلعهتلا لض هللا لوسر لاقلاقريلنا بدتج نع نسما نع مسمن ل يعمسلاثب ةنوامموبا

 حيمص بي رخهتاف لسمنب ليعمسا ثيدحاك رب ناخيشلا ناك ناو دانسالا مييض ثيدح اذهن# فيسلاب ةيرض

 'رحاسلادح لس وهل اوهيلعتلا للص هلا ل وسر لاق لاق ريما بدنج نع نسما نع سم نب ليممساانث م ةوامموبا» |

  لٍدجررُتب يف هحرطق هعضوفا دمع هلدقمف لج رهذخاف لسوهلار او هيلع هللا لص ىننلا لعلخدم. لجرناك لاقةرا
 لاقت هعجوأم ئردا امدحا لاه هيلحردتع رخالاو هسار دتعامهدحا دعمك هباذنوسبإ ناك مماناخ راصن:الا نم

 ءالادجوف دقملا هنم ذةلافالجر هيلا لسراولف ىراص:الا ن الف رثب ينهاقلاغ ادّمعهل دّقعهيلع لخدن ناكئىذلان الق أ

 |هلرك ذيل لو هلو هيلع هللا لص ىبنلا ىلع لخدب دمب لجرلا ناكسف.لاق اهف اهاحودّتملاذخاو. لاقرفصا دق

 . امش تل



 ج١ "6و9 دملا باتكآل .س) عودي ال 6 ضضيخلتلا عم م كم( دعبلا))

 ١ اوظفحاو متنع وا اذا اوبناو مدعو اذا اوفواو متدحاذا اوقدصا ةنملا 2 0

 * هأح رخو ذا ايلا حيف ثيدح اذه# 3 اونكو كسب 'رسفويكسواف

 ان ناهلسن ب مييرلا انث بوةس,نب دم سابملاو ا( هانثدح )ىذلا بنا 20018 ثيدح « هدهاشو »

 نع هنع هللا ىطر كلامن نسا نع نانسنب دعس نع بيبح ىانب طز نع ثللا ان كعس نت ثئللان كلعش

 الف مدحا كثكحلا ذا ) راع اولاق ةنحلا مل لبق تسنلا وابق للك هنا سودل اوهيلع هللا لد هلا 108

 *مكجورف اوظفحاو مكيدلا اونكو مرامبا اوضغو نمالفنعؤا اذاو فاخالفدغواذاو بذكمي

 دمح ن دمحا ( اندحو )لاق ةيشانا هذا عنب حوران ىفوملا دعس نب دهان ئَمأ لا لماكت دما اننا 9

 ْ أرق ناكو بسكن فاى كاف لكرزت ءمصاعنعاعيج دن ن دايمجات لضفلان دم نامنلا وبات ىضاقلا ىسيعنبا

 نأ رقامفان ارتشتلو خرعلا كيشابل !ؤابعأر دهاْلاَ طق تاقطق لاق ( نيعبسو انالثتلقلاق با زجالا ةرود

 « هاج رخملو دانسالا حيي ثيدح اذههميكحز زيزع هللاوهللا نمالكت ةنبلاه وجر افاسز اذا ةخيشلا وخيبشلا ابن

 نيالا قيفشنب نسملا نيىلع انبىاشابلاىسومن دم انن ئرايسلا مسالا نب مسالا سابحلا وبا  انريخلا 2

 ١ ثيحن 2 ناررعلاب زك ه قف مجرلاب رفك نم لاق اهلع ا ىّصر سابع نا نع ةمركع نعىوخنلا دب زيان دقاونإا

 مجرلاناكف باتكلانم نوف متنكامم |ريثك ركل نييبا :اوسر كءاجدق باتكلا لها اب لجو نع هلوق بستحال

 3 هاجرخم1و دانسالا حيد ثيدح اده# اوفخاام

 كاعمس نإ كلا قريخا بهو نيلاسل مكحلا دبع نب هللا دبع نبدمجش انلنرك نأ دمحخ سايملا وأ * نب دخ د

 ثيدحاده»*ةذللا نم ايضقاعةتبلا اهوجرافاسزاذا ةخيشلاو خيشلا مجرلا هلا مس وهل اوهيلع هللا لص هللال وسر

 متع ! اذا اوداومدعواذا اوفواو متدحاذا اوقدصا ةنجلا ركل نمضا مكس نماتس ىلا ونمضا لاق ةلسوهلاو او

 *«لاسراهنق (ت 15 ) حسو مكيدسا اوفو مراصلا اوضغو مكج ورف اوظفحاو

 هيلع هللا لص هللا نأ طبستو نعسنا نع نانس ن كوس نع تييح يبا ندر نع كعش نب كنللا # هدهاشو 0

 «ثردحلا َه 4 1 لربع تساىلا واق لاقدنا مسودلا و

 ًارقتامفانأرق دقلو ةرقبلا لذعتلا ماو ناز نحالا تول كاان قالاوو نك ءمصأعن ء دامو هيعش 0

 * ميكحز نع هاو هللا نمالاكت ةتبلا (هوججراف اينزاذا ةخيشلاو خيشلا اهف

 ثرح نم نا | قلاب رفك د مف مجرلاب رق :ك نم لاق سابعا نع ةمركع نعى ودنلا ديون ان :.دقاون 0 نيسحلاا »م

 باتكلانم نوم متتكامي اريك مكل نيب اوسلو 5 ءاج دق باتكجلا اه اللا هلوق بستحال

 *« حيصو ا ومخبا !اممجرلا.نا ناكم

 » حي ص# ةذللا نمايضقاع ةنبلا اهوجرافةخيشلاو خييثلا مجرلا نأ لسوهلاو هيلعدتلا لصدتلا لوسر

 نارقاب

 ١ ةجالجلا 5 لخ ثس])

 ةكدقف م 7 ٍ ع
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 ١ 1 1 .قردملا باتك 00713 معمم »6 5-1-٠ 6 ضصيخلتلا مك ز دتسلا )

 ا[ هديجو لع لا وهتباو ريفا ده ةريغاا ىلومىمسةنا عاب ناف دانسإلا مي ثندحا ذه#ةنملادعو كلذ ل جا

 | كللادبع نغ ةناوع و اان ىنلايطلا ديلولا ونا انثىضاقلا قاذسان ليممش ا ادت دعلا ذاشمح نن ىلع # انثدحاك 9 ظ

 [هترطل هينان أنما مهالجز تيار ولةدابعةنلايعم لاقلاق ةبغش ن ةرينملا نع ةريغلا بتاك دارو نع ريمجنا

 |ةنمرغاا ال هللا وف دعاس ةريغ نه نوبحعتا كشر درعا .اوةيلع هللا لص هللا وسر كلذغاف حفصم ريغ فسلاب

 0 الوهللا نمريغا صخشالو نطباموامص زبظام شحاوفلا مرحهللا ةريغلجا نمو ى:مريغاهللاو
 « ةنللا دعو كلذ لجا نمز ذملاهبلا

 انسنعس نا تايقاث ميه ارئان ' سم اخ قايسلا قاما ن د اني ب اوقع ندم ساب ىلا ول 1 امد ِ

 | هللا لص هللال وعسر لاق لاق نع ةنلاىضر سابع نا نعةريضن ىلا ن مائى رضملا دوعسم وا سأبأ ن ديعس

 طرش ىلع حصص ثب دح اذنه ةنكلا هلف هجرف ظفح ترمالا اونزتال شيرق بابشإب لسسو هل اوهنيلع

 * هاج رخم ل مو لسم

 اننىتارملا نايلش نامل نب ديا شا نع أبنا همانك لضانم قاحسا:ن. ركب وبان 4 :ىتثدح»

 |لاقىسوم ىنانع نمابعن/ا ىلوم ليقع رع راسن ناماسنع ليقعن دم نب هللادبعنع نيعا نب ىموم

 أةنملا_لخد هيلجرو(ه)هيمقنيبام ل 5 ةنيعف ةلسو هلآو هيلع هللا لص ىنلادنع ءاذردلاواوانا تنك"
1 

 . | ذيب هلم داتسالا اهب نيعانب ىسوم انن روصتمن طابا يره وألا قاذاش وب دحعأبتا ركبوا (ىتدحخ)

 0 ليفع نع لاق هنا

 هللا ىضر دعس نب لهسنع مزاح ىنا نع ىلعنبرحاش عيرلاونا ابنا بوبا نب دم ابنا ركاوبا « ىنادحو ف
 | ثيدحاذه «ةنلاب هلت اكوت هيلجرزيبامو هيبل-نيبامىلل كون نمل سوهل اوهيلع هللا ىلع هللا ل وسرلاق لاق هنع

 * هاجرخم ملو نيخيشلاط رمش ىلع دانسالا يح

 و رم انن رفعجن. .ليعمسا انيىلعنب مصاعانث ىدادغبلا ريهز نب بيسلا انك ىريملا ىسيعن ىلع م اندح 9

 لاق لسوهل اوهيلع هللا لص هللاىتنا هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدايع نرع هتلادبعزب بلطملا نع ورمتىا نبا

 :قميطا مم ١١ هجرفو هباس -] ظفح نم ىا ىجالا مضلاو حتفلاب م هقلا )١(

 «هوحنةريغملا نعةريقملا بتاكدارو نعريم نب كللادبعنع ةناوعوبا «تيحص#ةنحلا دعو كلذ

 | تلابشاب لسو هلا هيلع هللا لص هللال وسر لاق سابع نا نع ةرضن يبانع ىرب رجلا ان ديعسن.« دادش

 ١ . م ةنملا هلفدجرف ظفح نمالا اون زن ال شيرق

 لو ىسوم ىلا نع سابعنباىلؤم ليقع نعراس نب نال نعل يقع نب دمج نب هللادبع نعنيعا نب © ئسوم ل»

 | «ةنلطلا لخ د هيلجرو هيمقف نيبام ظفح نم كوقب هتمسق وهل | اوهيلع هللا لضئينلادنع ءادردلاواوانا ت تنك

 (تاف) )»م 42 ةنجلاب هل تاكو هيلجرو هيي نيبام ىللكو نءاعوف سم له نع مزاخ نأ نع لع نب« رم »

 « ىزاخالا ف قاد

 595 هللا ىتنن نا تنفاضلا» نب ةدابعن ع هللا دبع نب باطما نع قار ىف دان و رمان رفعجن ل لد |يعمسا ف
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 (4ج) .(دودحلا باتكْل 2.2 «مدو») : ( ضيغلتلا مم كر دعسلا» ْ

 إ

 اناف تمض ىل لب ا ىلع فوطالل قا لاق ايبنع هللا ىطر بزاع نءاربلا نع مهلاونااذ قراخلا فيرطن ىرطغإ

 الجرعنم اوجرختساو ينانفلا وفاطاو ىلزنع نو ذوليءاملا لهل لم سراوقو بك ارانا اذاذ تايا:ىفلوجا
 ه هينا ةأىصاب سرعاولاقف هنعتلأس اوبهذالق هتنعاو رض وح هولكاقأ
 نب هلتلقق ةبأرلا هممو يمت يللا هببا نع ءاربلا نب ديرب نع تباننب ىدعنع ةسيا نان ديز# انندح »|
 « هلامثختاو هقنع ترضانا ىف سماف هسا دايما حكن لجر ولا سوه او هيلع هللا لض يلا ىنش :*هب لاق. لم رب ْ

 نالسوهلار اوهيلع هللا لص ىنلا نعرباج نع ليقعنب دم ن هللادبعنع دحاولادبعنب مساقلا نعمامه ب انيدح هنأ

 « دانسالا معيص ع ط ول موق لم يتتما ىلع فاخا امفروخلا|

 ىبانع ناب وننب نمحرلا دبع نب دمت نع ةدئاز ىلومقاحسا نع دق اويلانع بيه و. « اندح نأ

 دانس الا اب حيجب «ةنلا لع 1 عل ام ظفح نم لاق لسو هلل او هيلع هلا لص يبنلا نع ةريرطا
 هدمخن اص وه دق ادوادأ

 ةييكل نيبام ريش هللا هاقو نمملسوهل ار اوهبلع هللا لص ىببنلان ء ةرنسه ىبا نع مزاح ىبانعن الجنا # انيدح بأ

 ' « ةنحا لخ د هيلجر.وبأ'

 يف يلج ةد ابع نب .دمسلركذ لاقت ةريثلا نع ةبمشئ ةرينلا ىلومريمعنم كلملادبع نعل يثبا رسل .« اند أ
 دعبس ن مريم | انالاةفملس ودل ار اوهيلع هللا لص ينلل كلذ ترك لف كسلا ا هبا ةأرسلا|

 نمهللانءحدملا هيلا ب ادحاامونيلس رملا ثعب كللذ لجا نم هللا نمردعلا هيلا سا دحا نمامو ىنمريغتاهئلاَوأ

 تاانلوجا' اناقتلضىل لبا لع ف وطال ال لاقءاربلانع هلا وا انثفيرظ نب ف رطمان دمت ن 6 ظابسأ' أ

 ةولكأق الج مانجر طتاو نقانق فلو ىلا 2 1 ءاملا 6 ا باو انا 1

 نبيا' هل ت كل ياا موي تيل بأ ابنا ها تدوس نا ا

 : ىبنلا نع ةربيه ىلا نع ناوي نب: نمرلادبعن دم نرع ةدث ا زىلومقادسا نعافاوينا نع 0

 ه«دمح نب طاموه دقاووباو مي ههنل الخد :هيلجرو هيب نيبام ظفح نملاق ل سوهأ ١ اوهيلع هللا لص:

 ٍهةنجلا لخدهيلجرو هيل نيبامر بث هللا هاقو نم اهوفىم ةرب هى نع مزاجىبا نع # نالت نبا »

 خانم اقع رب تداع دعس 0 لع نع ةبمش نب ةريثملا لوم. ريمصنب كلملادبع نع« ليئارسا ف

 لجا نمهللا نم. جبدملا هيلا" ب>ا' دا امو. نيلئسرملا ثم كلذ: لجا نم هللا نم.ردعلا هيلا بحادحا نمامو ينم: ْ

 : ما لع فاعلاع فرعا نا ع 5 2 كلوا نا الا 57 :

 .ريغا' هللاودمس نمريغلا انا لاف ل ومللاو.هيلع هللا لص ىببنللا كلذ تركذف فيسلاب هن رضل  هتكردا ولل اقف هسأأ ظ

 اند .
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 6 5 أ ؟ج 2 20 4 م دي انما" هك سن

 («ج) ٠ ذولا باتكر (+52) -. . («صيخللا مم كردتبلا)
 نبا نع نذر ىلا نعمصاعنع شايعنيركب ونا انئىسيع دمع انن قاحسا نب دمج ان ديلولاوبا جان د »ف
 « دج هيلع سيلف ةميهم ىنأنم لاقامبنع هللا ى طر سايع
 0 اع ةملسمن هللا دبعانبىربنلا ىتلاوا ان هب ولابنب دجا ندم ركب ون #« ىتدح »|

 ريغ نم هللا نعل هللا ريغل حب ذنم هللا نمل كا ملس وهل آو هيلع هلا لص هللا لوسرنا سايعن.ا نع ةمركع نع

 نم هللا ن «.عل هيلاومريغىل و نم هللا نمل 9 هب ٠ دلاو بس نم للا نمأ ليبسلا نع ىهمحتالا هك نم لا نما ضرالاموخت

 تان 0 ع عورم اور دمج ناز 7 زعلاديعانت هما سم نب هللا دبع( انثدحو)لاق#طول موق لم لمع

 حيي ثيدح | ذه «ةمديم ىلع عقو نمهللا ن ل هيف دازو لسودل ”اوهياعّشا لص ىتلان ..غامبنع هللا طر سابع

 #3 هاج رخم 0 و دا ائسالا

 نعىميتلا فتروراه 15 كيدف ىنانإ 93 جرفلا نيدحا هسع وناانم بوعي ندم سايعلا وام اند 31

 | درفهقلخ نمةعبس هللا نمل لسو هلآو هيلع هر هللال وسر لاقلاق هنعهللا ىضر ةريسه ىنا نع جرعألا

 طواموق لمح لح نم نومامنواعمز وماملاةم تارصثال# دحاو لك ىلع مسودلاو اوهيلع هللا لص هللال ور

 دودح ريغ نمد ذوماممالا نماتشىا نعل زومامهيدلا و نمائيش بس نمز زومامأهشا وذا ا عمج نم 07

 3 هيلاوم ريغىلو نمررسلم ملوعام ضرالا ٍ

 ىنندح ةييبح ىأنب نا نبميهار ١ ان ص نان 1 كب رشنديبعان لدعلا ذاشمح نب ىلع# انباع 2

 مقونم و 2 اوهيلع هللا لص مللأ لوسز لا لا لاق 0 هللا ىخر سابع نبا نع ةمركع نع نيصكلانب دواد

 : # هاجرخمإو كامب الا مص كثرادحب اذه# هواتقافمرحب تازذىع

 اذ ىسَرَملا دم نب طابسا انى ماعلا اع نب ىلع ندمان ةف وكلاب ىابيشلاة بقع ندم ن ىلع « انريخا 8|

 فرم ١ ةدلاو#

 5 ه«دج هيلع سيلف ةميهىف 1ن لاق سابعا نع نيزدفانع مصاعن ءشايعنب #« ركبوا اذ |

 هللا ٠ نمل لسوهل اوهسيلع لا لص هللا لوسر لاق سابع نبا نع ةبصركعنع ورمتىلا نب ومنع ء# ريهز » ْ

 هللا - م 25 ليسا نيالا هك لا نمل ضال 000 6

 عا ل عقو

 هتاخب نم ةعبس هللا نعل اعوقرم ةرب هينا نع جرعالا نع يميتلا نوراهنب نوراهان' # كءدفىنا نال |

 هب بلاو نم ايش بس نم نوملم اهتسو ةأرملانيب ممجنم نوعلم طول موق لمت لمن م نوماَمْدوملم نومام |
 ,هيلاوم ريغ ىلو نم نوعلم هلاريغا ب ذنم نوملم ضرالا دو دحر يغنمنوعلم ماهبلانماكيش ىلا نم نومام
 إ #3 هوفعص 5 ور راه (تاق)

 قام هللا ل وسر لاق سابعنبا نعم ركع نع نيصملا نبد وأد ىن 3600 ةيسنخ قانب ليعمسا نب # ميقارب م

 هال (تاق) يح« هولتقاف مرعتاد ىلع مقونم سوال اوهلع

 ”--ظاضاو 2



 «ج) 2١ (هودملاباتك) ٠> 4600) ع صيخلتلا مكر دتسلا ١
 هنع هللأ ضر ىماسالا ةزرب ىلا نع ث دحن ى ضاَقلا ةزتعنب ةما دقن هلل ديعراو لا ابا تفشل ىارشلا

 مش نملالا اذه سيل لاقف هلتقاالا لا لوسز ةفيلخي تلتف هنع لاى مر قي دصلا ركب ىنال لجو ظامنا لاق
 « لسو هل ١ اوهنلع هللا لص ئنلا

 لالب نب ناملس ىبوبخا تهون هللا ديعاتت فتاملسزب عب ولاا بوتعلن دمخ سابعلاوا « امدح »

 ن< لاق 2 وهل او هيلع هللا ىلص هللال وسر نا امهنع هللا ىضر سابعنب | نع ةمركع نع بلطملا ل ومو رمت نع

 ةعبب راو ديعس نأ ىيحن تعم لالدن ناملس لاق# هءلومُلاو لعافلا اولتقاذ طول موق لمح لمع ةوع دو

 ا هاجرخب | 1و داتسالا حيحص ُثادح اده# نصح وان / ,هحأ متجرلا يلف ظول عوق لمحت لمت نم نالوقت

 نب هللادبعن, نمحرلا ديعانن ىبنمقلا انئلكوتملا نلبس ةمصعوا أبنا ىراخي هيّمفلا ليس نب دمحا م انثدح ف

 * هن لومقملا ولع افلا اوج راف طول موقأ

 رفعج نب هللا ديبع ايلا ن وراه ن دب ربان ةملسم ندمان دهازلا هللا دبعنب دمع هللا ديعوا # انربخا

 نم لاق سو هلو هيلع هللا لص ىبنلا نعامبنع هللا ىضر سابع نبا | نع ةمرككن عوركا نوم نع ىرخملا
 «دمم ةييبللا اواتقاو هولتق اذ ةميه-ىف اب هو دجو نموه. لومفملاو لعافلا اولتقاف طولموق لمت لمعي وع دع

 * دهاش ةميهلار ك ديف ةدايزالو هاجرخملو دانسإلا حي ثيدحا ذه

 نع ر وصنم نب هابعيربخا ءاطعنب باه ولاد يعاتب بلاط ينا نب يحب 1: لدعلا بوعين نسحلا 4 انربخا 9

 اولتقا ةمييبلا ىن اي ىذلا يف لاق هلا ملسو هلو هبلع هللا لص يبنلا رك ذامهنع هل ير سابعن ا نع ةمركع

 ههب لوعفملاو لعافلا

 لجر ظلمنا 1 ةزر ىلا نع ثادخ ىَضاَقلا ةيمادق ْن ادع راوسلا ا ١ فيم قرشا نع # ةبعش 99

 هل 3 اوديلع هبا سريال اذه سيل لاه هلتقاالا هلا ل وسر ةفيلخاب تلقف ركىال

 موق لمج 0 هوم دجو نم لاق سابع با يع ةمركع نءباطلا ىلومو رم نع لالبنب # ناملس 0

 طول وق لمت لمجنم نال و ٍةعبب رو اليعش نا يحب ٍتعمس ناماس لاو هدن لوسنلاو غافلا التفاف طرا

 « حيعص# نصح ماو مجرلا هيلمف

 وجولة طدل وقيل م ةرب سها ن نع ها نعلهبس نعىر معلا مينب هللا ديعنب « نمحرلا دبع ف

 «طقاس نحرلادبع( تلق“ هل وعفملاو لعافلا

 موق لمج لمما مو دجو نم اعوف ص سابع نبا نع ةم رك نعو رمى نو رم نءىرْْلا رفمج نب # هللادبع »
 ْ « جيص همم ةمييلا اولتقاو هولتقافةميب ىنأب هوع دجو نمو هيلوعفلاو لع اهلا اولتقاف طول

 اواتقا ةمييبلاا يذلا فلاقرسوهل اودباعّتلا ل :لانا سايعْزبا نع ةمركع ينِرع روصنمنب 4 دابع »
 # هب : ٍلوعفأا و لعافلا

 ا سب بسبب سجس

 ب هل او هيلع ايم ينل 0 نم 5 | لم ل حت نملسو هل اوديلع لا لسا لوسر لاقل هنع ل ضر ةريرسه يبا نع هبا نع لهس نع ىرسملارم

 كك

 ؟ دجو ا

 6 ىنابوو
 5 كم

 4 ه ولتقاف

 6( رم سي 0 < م3 6 دل )



 هال ىف ب يبتللا 0 5 دلوما 1 0

 66 ةلراطإب اكو 277 عوج 130: نيج مسك, نمل
 1 ش : « ةقايسلاهدهم هاج رخن+ ونيخيشلا طرش * ىلعدانسالا ع

 اع د 000 1 يل ١ د اعلا

 | تلقينا هع نمر نييماقلاءأ مان اج ىنأ نا نعرمتتملا نب روصتم نك

 (اًندح] 5 ةعاحتل قراقلا و ىتازلا تيلاو هنلتعيف لق لجر ثالث ى دحابالا ةليقلا لها نم دحا مدلحال

 : ميرهارب | نعزوصتم نع تاهبط نب مها اراان ةفذحو اان ىضاقلا سبع ندم 'ءدمجا اننئضاقلا لَماك ندمجا

 د هلعم لولا اوهيلع هللا ىلص يلا نءاهنع هللا ىضرةشن اع نع قو رسم نع 2 رمع»ىلأ نع

 1 لدارس انثروصتم 1 0 10 0 0

 أتم اقري الوعر ىعالاإ 0 ب د لاحت تاون لالا

 طرش . داتسالا حيص ثيدح اذه# ردهابم د 5 7 0 هلاو 8 هللا لص 00 1 اهذفا

 *« هاجر 2 وسم

 أتم شمالا انث ةن وامم ونآ ان ى دراطعلا رايلا دبع نب دمحأ اذ بوعي نب دم سا لا وا # انث دح

 هلا لودر هفيلخاي وه نم كلقف لجَر ىلع ركب وأ ظل ةزرب ىلا نع دعللا ىنان 0

 تنلكو | هنع هللا ىضر ركب وبالاقف لاق كل ذب ىنتما نا هقنع برضال تلق للاة(لسو هل او هيلع هللا ٍلص)
 أملو هيلع هللا لص دم دعب دحال ناك ام لاق مث هبضغ تلق ىتلا تلك مظع بهذال هلاوفلاةمن تاق العاف
 3 لا طرف لوا الا مخ ربي

 0 ن قبح رصنلا ن ةو ةبعش اننى انب ذامصنب هللا ديبعانب ىانملا دمع انب ىدانا | نسا نب دم انريخا

 ىربتملا عما «فيسوبش ميلا رسكب لوذلا )١( 2 رسمه ىلا »

 » حصا اذهو«ثردحلا ثالثىدحابألا ةليعلا لها نم دحا

 | متثد تناكو نيتؤلؤالا لثمناننا أمم هلذاك لجرلدلوم ا تناك لاق سابع نا نع ةمركع نع ما ماسعلا# نامع ف

 1 ايطعّنا قمرنا ترك تال اورج زالوا رجزو يبت الوام هامميف لسو هل او هيلع هللا لص يب دا

 ملسوهل او هيلعتتلا لصّنلا لوسر لاقف اهذغ ىتح !ملعأكتا مت اهنطإ يفاهعضوف لوخم ىلاع و 0

 ةح هرج ويدل دهشأ

 وه نم م تاق لحجر ركجن وأ ظرشت لاق ةزرفأ ن ءدمللاى 0 يما 05 3 لص نع ور نع 4 عملا ٍِظ

 | بهذال اوف لاق مث تاق الع اف تنكو ا لاق كلذ. سلا نام ترعال تاق لاق للا ل وسر ةفيلخإ

 *«(مخ) لسودلا او هيلع هللا ىلص دم دهب دحال ناك املاقمت هبضغ تلق ىتلا ىتلك ضع

 ةبعش ل

3- 



 (؛ج) | فول باكا 1 009 1 يلتب ةردنبلا»
 مس لو : ملسو هلآو هي هيلع هللا لص هللا لاوسو تشر ناما تدىف ىاال لاقت

 يبا نع ليا رسا انا ىموم نب هللا ديرع.انث خومسم نب ديعسانب ىوبحلا دججانب دم سابسلاوا < انربخيل

 كلا تسل تلاق هامااي اب كيلعمالسلا لاق لما مونامنعمللا ىضر ةشئاع ىلعرامت لخدلا# بلاغ نب و رمنعقاجسا |

 يذلا تن ارتشا اب تلاقرتشالا لاق كم هنوص مس ١ ىذلااذ نم تلاق ته ركن اؤىبا كلنا ىلب لاق مليأ
 تحلفا ام هتلتقول هللاو اما تلاعف ااه ردش ملف لو لع صرحو هلتغ لع تيصرح دم لاقتخا نبالتق نا تدرا ْ

 هب لتقف الجر لتق لجرةءالثدحا الا لتمتال لا ةماسودهل اوهيلع هللا لص هللالوسرنا .ت تملع دقق معاي تنا امافأ

 *هأج رخو دانسالا تبت ثدي دحاذه#«مالسالا نع ديرال جرو. _:رصحاام دعب ىزلجرو( َ

 سماعوا مى امصالا متسر نب ىدبمنب دمحا اجد امصالا دهازلا هللادبعنب دمج هللادبعوا # انربخا 2 |

 هلعلخ دا باذكلاب ءىش م نطاتنك لاق دادشن نما , لاقريمتنب كلل دبع نع دلا> نب ةرقانث :ىئدتملا# ا

 قيس مل اق ىلا تي وهاف سركلا اذهيو ع ليرريج ماق دقلو هللاو ىنتثج لاف دف موب تاذ هسيلع تلخ دف ينس |

 تمسك هنع هللا ىضر قألا نيورمج ه انيدح | هدح تاكد ىتح هدسجو هسأرنب يشما نارظتا امد تاتفأ

 ةمايقلا موي هل بصن هيلاز العا امدمب هلتقمت لجرلا ىلا لجرل نأيطا اذال ونت ملسو هل آو هيلع للا ٍلسل!ل وسر
 * هأح رذجلو دانسالا حم معوص ثيددحاده# ردع ءاولأ

 نع ذارهظنبميعاربا انث ةفيلخو اانمثضاَعلاىسيعنب دمجش نب دمجا انئىضاقلا فلخ نب لماك نب دمحا م انيدح

 مد لعباللاق رسول اوهيلع هلا لص للا لوسرنا هع هلا ىضر ةشناعنعريمبن ديبعن ,ءنع عيفرنب زيزملادبع ا

 اذه# ةعانلجا نم جراملا لاقواةعاجلل قرافملاوىفارلا بيثلاو لتقيف لتق ثالثى دحاب الا ةلبقلا لها نمىت سا: ْ

 «نمؤمكتفال كتنلادبق ناعالا لون لس وهلاوهيلعأ

 رثشأا تالق رتمجالا لاق كم ةنوبص عمس | ىذلانم تلاق تهرك ناو ىلا كلنا لبق م اب كلاثسلا تلاقت

  هتلتقول هّللاواما تلاع ردك .. لك لص رجو هلق لك تصرخ دقل لاق خا نا لتقنا تدرا ىذلا َتنآ

 الحر لتقلجر 2 ال !لتقالل لاقإسوهلا اوهيلع هللا لص هللال وسرناتمملع دق رامعأب تنا اماو تلقا ام“

 * سيح #مالسلا الا ن ء ديرا لجزو نصحا امدعب بز لجرو هنلتتف

 | قيس هيطلخدا تادكلاب يع نطولا تنكلاق دادش نب سماع انيمي كللادبع نع دلاخ نب 4 ةرق |

 رظتاام ت تاقف ىنيس مال تيوهاف ىسركخلا اذه نع ليرربجم .اةدتلو هللاو نتج لاف هقمون تاذ هبط تافقت ا

 سوم اوهيلع هللا لص هللا لوسرإ تمس قم ان ورم هاتثادحاش دح تاركذ تح هدسجو هسأر نيب ىشم انا

 « سيح مردغ ءاول ةمايقلاءوبهل بصن هيلعز طا امدعب هلت هلتق مثلج رلا ىلا لجرلان طا اذالوه |[

 هل اوم هللا لص هللا ل وسرب نرا ةشئاعب نع ريمجني ديبعنع عيقرنب ريزعلادبعن ء نايبطز . 4 مهارا» | ْ

 جراما لاقوا ةعاجالقراهلاوىنازلا بثلاو لتقف لتق ثالث دحانالا ةلبقلال هانم دحا مد لاللاةلسوأ
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 هيلع هللا ضلاةفالتاقهلانملعام لاو اولاقانالث 55 ”ربظا كيب "ليتعلا نبه قت ننن نورذدناملاقف ابيطخ ثينلا اهمقف

 امج 000 دال هباوضرو ضزالا ل هاو ءامدلا لها نم ٌوءلتق ىلع عمتجاول هديب م دلاو ملسو هلآو 1

 نينمؤلاعا لعةيواعم عمت اخد لاق ةكيملا ن داوم نعاني 00 ل اي نعدز نلع نع ةملسن ةاج ان ١!

 ٍإ هد ةنملا لخد ما 7 رد م دنتلو ١

 تامؤ ءلسوهل اوهنلع َيألَص هللا لسار لاق رج نع نب 0 اخ ىلا نب ٠ ليعمتسا 3 كيدز لولا ن 4 ميساقلا 00

 «.كاو زيخ(.كلق )|

 1 هادي مي

 "طاح تارتطلل : (ذودطلا باتكو مويضؤ ”-“ م لفلان كر دكا
 ارك لو دق)واف ةنللا ب ونا داما ندا لخد م أرح م (ل دعو اًئيش ه. كرشدال ىلاعت هللا قا نم

 4 ' «نيارجب نع عالج ى أ نب | لسبق نع ليعملا
 انتىادمملا درجت مناَقلا انادحتريع نإ هللافديط خب عمم ان ناش نسحللا أنا ظفاملالعوا « ان دح 9!

 هلا اوهيلعةللا لص هنبانأ وسو :لاق لاق هنغ هللا ىكر هللا ذيع نب ز رج نع مزاح ىلانب سق نع دلاخيلا نب ١ ليما

 : تابلاادهيفيور دقو#ءاشةنلا تاوايا نملخد ما نا ل دنس مواثيش هللأب علال تام ليسا ملسو

 «اضيا هيف تولع دقوا لد هجارخا نمرا لل ثي دحن قوعلا ةيطع نع

 ميهازبا نإ قاعشا اهل جلاب فّورعما ظفاحلا تاس نيديتع اينامامال !قاحسا نبدمحا ركب وبا  هانريخا »

 ةندملا لسوهلوهيلع هللا لص ئنلا دبع لع ليتق ل تق لاق هنع هللائطر نر دحللا دعس" ىلا نعفؤعلا ةيلظع ن

 *ب رانلا يف هللا ةيكاالا دحا تنيبلا لها انضخبسال هاني ويست يذلاو منبج

 قادقحلا رصنن طابت ان ىرهرلا قاحسا نب ميه اًرباانم ةف وكلاب ىئابيشلا ةبقح ندم ن لع # انربخا ,

 هلآ اوهسلع هللا لص هللا لودر لاق اق هنع هللا طرة ةربره يا نءهيا نع ىدشلا نمرلا دبعنت ليس اان :

 #3 هاحرخم إو + م و لع هج خب يح اذهوكتفلا دنقن اءالا نمؤاا» كتف الزسو

 قالكلا صاع نور مع ان ىسرنلا هللاديبعن دنا انثذاذغبن: ديلا باتعن هللادع ندم زكبولا 6 انربخا »

 كلتئيفالجر كلأنخا نا ىثخ ل اما ت اعف ىذلاتلمفو هباعصاو ارحح تاتق ةيواعماب تلافاهع هللا ىطر ةعئاع

 لا : :؛ لتمي ال» ٠١ "ىثسل هنم تيرم ىاىدنلا نم )١(

 : تا د !لاللا (تاق).ءأ اكاتملا تاوبا يأن ف ةنكلا لذ مارخ مديدنتو | اعيشمللا كرشنال

 نم ٌنوزذيانف لاقو بطفتتسوالا اوهيلع هللا لص تلا هكابضيتاو دبع ىلع ليتق لتقلاق ديعس ىلا نع 0 ةيطع نع ٍِظ ا

 لقاَو ء امنلال هان مؤ لتق ىلع عمت اول هدن سف ٠ ئدلاو اقف هاتملع أمدهللا واولاق 1 م« :كربظا نيب اذهلتق ا

 راثلا يف هللا هكاالا دحاآت بلا لها انقظغيألا هديب ئنفن ىّذلا و منهج سيم هللا مهلخ دالاها وضرواضرالا

 0 34 معركتنا ديقناعالا نموا كتف الاعوقرم ةرل نان هنأ نع ىدديلاادي © طائسا ِِط

  تاتق تااتفةعئاع ىلع ةنواغمؤم تاخد لاق لأو شم نع ليسا اب ديكس ندا يلع نع ةملط نب 4 داح 9
١ 
| 
1 1 

 للألم هللا لراس 1 تحدت نامت يفىناال لاق كلتمقألعر كلان اغا نائما تن تتاعقى مدلأ تامفوةناصاو انحشحا م
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 24ج) (دؤدحلا تاتكإ 40 ( صيخلتلا عم ك ر دتسلا )

 ديعش نب قاحسا اننرضتلا ولا انن ةماسا ىبانب ثراحلا انن'ىضاقلا نيسحلا نب هلا ديع سابملاوبا هانت دح 9 ظ
 ناس د هلأو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاقلاقامهع هللا ىضررم نبا نع هيب نع صاعلانب ديعسن. ورمجناا

 ش « ام ارحامد بصي ملام هب دنم ةحسففف ء رملا لاري

 نوعىبا نعديزب نيرو انن ىسيع نباوفصانث ىضاقلا ةبيتق نب راكب ان بوقمي ن دم سابملاوا4 انمدح ف
 أ هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر نع ثيدحلا ليلقز اك ونايفسىبا نةيواعم تءمسلاق ىنالوملا سررذاىفا ةرع

 لخرولاوا ارفاكتوع لجرلاالا هرفغي نا هللا ىسع فذ لكملسوهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلوقت لسو

 * هاجرخم لو دانسالا ميحص ثيدح اذه# ادمعتمانمؤملتق

 قشمدلاكرابلا ندم انثدحا ندم ليعمساو ا انب هادم رجاتلا ىخلبلا نبدمحا نب هللادبع# ىف ربخا 9

 كا اوطاز ةانرنلا ا تعملزت : ءادردلاما ثمل اغلب ابرك ىنا نب هللادبع انث نامي ندلاخ انث ةق دص

 لتقوااك رشمتنوع لجرلاالا ةرفشي نا هللا ىسع بنذ لكلودت لول او هيلعمللا لص 0 تعمسلوق

 هب هاجر ملو داتسالا مي ثيدحاذه « ادمعتمانمؤم

 روصنم نع نايس نع نم رلا ديعانث ىلا ىنتثدح لبتح نيدمحا نب هللادبع انث ىجيطقلا رفمج نيدمحا # ايربخا له

 كم نهسمس موب نم خيشاب مويلااا اف مي راوه اعاالا لاقىىجشالا سيق نب ةملسنع فاسن. لالهنع

 هللبا وكر شنال عادولا ةجح فلوق لسودل أو هيلع هللا لص هللا ل وسر تعمسلسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر
 «هاجر خلو نيخيشلاط رش لعب ثيدحا ذه#اونرئالوا وق رسنالو قحلابالا هللام رح ىتلاس فنا اولتفت الواثيش
 ىبا نب ليغمسا نع حارملا نب عيكو اننرشعم ىبانب نيسملاانث دادغبب كلاسلادمحا نب نامعو رمعوب اان أبنا ف

 مسوهل اوهيلغ هللا لص هللا لومسرلاة لاق هنع هللا ىضر ىنبملا سماع نب ةبقعنع ذئاعنب نمحرلا دبعنع دلاخ

 3 هلال وسرلا رم ن نبا نع هيأ نعصاعلان دنس طيظ ديعس نب نا 4 م ل
 * اما رحامد بصي ملام هنيد نم يلق ءرلا لارين لسوهل آو هي او هلع

 ثيدحلا ليلقن اكو ةيوامم تءمس ىن الوملا سيرداىبا نع نوعىنانع دي زينرو هال سبع ن ن « ناوفد 5

 هرفشن نا هللا ىسع بنك سوال او هيلع هللا لص هلا لوسر لاق لوقلسو هلآ اوهيلع هبا لسع هللا لوسرنع

 همييحص» ادمستم انمْوملتَم لجرلاوا ارفاك توعلجرلاالا
 لال وسر ِتعمس لون ءادردلا ابا تممسل وقت ءادردلا ما تممسإب ركزفانب هللادبع ان ناقهدن # دلاخ »

 هحيص ةادمعتم انمؤملتقتوا اكريشم تو لجزلاالا هرفشرا هللا ىسع بنذلكلوق لس وهل اوهيلع هلا لص

 خيشاب مويلا إنا اميوأوه امئاإلا لاقىعجشالا سبق نب ةبلسنع فابسنب لالهن ع روصنم نع # نايفس ف

 ١ هجح يف لوتلسودلاو اوهيلع هللا لص للا لوبسر تعبس لولا اوهياع هللا لص هللا ل وسر نم منوتعمس مون نم

 ء(مخ) اونزالواوقربسإلو ٍقحلابالا 5 0 اولتهالو اًئيش للاب كد لا عادولا

 كا ل 13131011 كلا نا تت كل 07 1 يا د بصي ملام هنن ذنم ةحسفىف را .
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 (*ج)  دودملا باتك) 000 ' ١ صيغلتلا عمك ردتسلا

 ًانث( الق )ىلع نبرصنو بي ركوبا انث بلاط ىبانب منيه ارئا ان ىربنملا دم نب ىبيح ايركز وبا « ىتزيخا لف
 تع ةنعهللا ىطر ىرعشالا ىسومىلا نع نمر ادبع ىبانع ب ئاسلانب ءاطع نع نايم مانت ىرهزلادمجا وا

 ْ مدح يي ىف ججاتلاهتسبلا |اسم م وبلال ضا نم لوقيف هدونج ب سنلبا حببصا اذالاق لس وهلا ودهيلع هللا لص ىنلا

 0000 (١)هدحا 'ىجيو هربيزاك شوب لاف هدلا ا هءلزا لوقف

 | ىتح ه.لز لل لوقيق مث دحا ىو جوزتي نا كشوب لوتيف هنأ سا قلط ىتح هيلزاملل ومبِف مدحا ”ىجنو
 | ثي دح اذه « جاشلا هسبللو تناتنا لوقيف لتقىتح هءلزا ل لوقيف مدحا 'ىجيوتنا تنا لوقيف كرشا

 ْ « هاح رخو دانس الا حصص

 |.ن ى نع د زن دامح انن برحن ناملسانت ىضاقلا قاحسا ن ليعمسا 3 راغصلا هللادبعوبا # انربخا 9

 ْ للامت لاب كدشنا لاف رادلا موب فرشا هلع نال نافعن نامعذا فينح ن.لبسن ةماماىا نع ديعس

 "انت انتم 1م: كنالم صافح الا ملسم * نصا م دلحاللاق لسودل و هيلع هللا لص هنآ وسو نا نونلبت

 [ تميابذنم تدديراالومال-١الو ةيلهاجف تينز ام هللاوف ه.لتقت ق>ريغب سفن لتقوا مالسا دعب دا ده راوا
 اطر لع حي ثي دح اذه#«ىنولتم مف هللاءرح ىتلا سفنلا تلتقالو ملسو هل او هيلع هّللالص هللا لوسر

 : « هاج رخي لو نيخيشلا

 نب لعن حان دم ناسغوا انن ىزاولا ماحوا 3 تادمه بالجلا نادمحنب نمحرلادبع « ان ربخا »

 اامبع هللا ىضر رمت نا نع مفان نع رمن هللا ديبعنع ىدرواردلا دمحنب زب زءلادبعانن ان : كلا ديجلا دبع

 ٍ حيح تيدحاذهواما رحامد ب بصي مامن دنم ةحسفىأرملا لازياللاق ملسو هلاو هيلع هللا لص هللالو-رذا

 |هلوينانكسلا ىبح ندم نع لهذلا ىيحب ندم دا رفا يف دع , امناو هاجرخم لو نيخيشلا طرش ىلع دانسالا

 « حييت رخآ ١ د انسا

 «اندح» ؛؟اهريناكشولوقيف هيدلاوقءىتحه.ءلزا مللوميف كرت هنا نظاولوصالا فضاين(1)

 |اذالاقرلسو هل او هيلع هللا لص يبنلا نع ىسوم ىنا نع نمحرلادبع ىبا نع اسلا نب ءاطعنع 4« ىروثلا

 لوقيفهدلاو قعىتح ه.لزاملوميفهدحا "ىجيفجاتلا هتسبلا (اسممويلالضا نملوقيفهدونج ثنسيلبا حبصا

 | لوتيف م دحا ”ىجمو ممدحأ 'ىجيو هربيزا كشو

 |تنا تنالوقيف كرشا تح هءلزام لوقف هدحا ؛ ىجبو جوزي, ناك شو لوقيف هن اما قلاط ىتح هلام
 ْ « حيبح «جاتلا هسبليو تنا تنالوةيفلتقىتحهب لزامل لوقف مدحا ىجيو

 | نوملعتا هللاب كدشنا لاقق رادلاموب فرشا نام نأ ل بسب ةماماىلا نع ديعسنب ىيحمنع ديز نب دانخ 5
 دعب ةداديراوا ناصحا دعبانز ثالث ىدحاب الاسم "يرسل مدلحاللةرلسوهل | اوهيلع تلال هنلالئؤسرنأ

 ْ «(مخ) ىولتق مبف هللا مرح ىتلاسفنلاتلتق الو تدديراالو تزام هتلاوف هن لفت قحر يغب سف لتقوا مالسا
 امازحام د بصيرلام هنيدنم ةحسفىف ءرملال ازيا اعوفرص رمينا نع مفاننع هللا ديبع نع ىذدرواردلا د

 3 دكت ىيحب ندم ناسغوا ه.درفب . ( مخ (

 تيس

 ضتلاوبا و



 ص000

 (4ج) ٠ !(دودملا باتكح 645 4 صيخلتلا عمك دتسلاال

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اده# هيلع لصو ثرو ىبصلا لهسا اذالاق لس ودل اوهننيلع هللا ص ىبنلا

 5 ةنوكحا تنكف افؤقومريبزلا ىلا نع ىروثلا ث ثيدح نمو دجادقو:هاج روب ْ

 * ضن ارفلا ناتكر خا ا

 سي[ د ود1.ا بانك زيوس
 1 + تح م7

هت 5 كيع نيدحتن كل 90 بهوم نيزعالا دعنا
 ل نع ا كيف وم 

 فرص هنمليشالو هلوسرو هللايرفكدمف كلذ لمفنف هتمعن لها ريغ وت لجرو تاق ريغ تق لجر وأ هلرا ريغ

 : هداج خعملو داتسالا مسي تيد اذه« لدعالو بأ

 ندم نيىيح انءىابمشلا بوقمي نيدم هللا دب ,ءوا( ان دح )ئدلا ىودملاحيرش ىلا ثيدح# هدهاشو ا

 حرش ىاوع يلا دربنا ع ءاطع نع ىرهزلان ء قاحسانب نحرلا دبع اننى ضفملا نرد انؤدسم ا اذ ىيحت

 هلتاق ريغ لتقع نع لامك سا ىلع سانلا ىتعا نم لسوهللاو اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىذرىودملاأ

 داعتالا حب ثردح انهءرطي ملام مونلا ىف هيتيعرصن نمو مالسالا لها نم ةيلهاخلا مدن, بالطو:

 نبدمح انيلفوفسا نع دمج نائابسلا وبا (انندخ)رخا .1 دانساب ىرهرلا نع ةاور ديزتنب نن ونا لا * هاجرخم لوب

 نع هنعهللا ئذر ىبكلا حرش نعيدداز نت لسم نعى سهلا ن نعسنو ابناسهو نايا مكتمل ذبعن قادبع

 ١ هت نما اذهي سو هلااوةنيلع هللا لصاتلا لورا

 بي

2 

 تسمع 1 هبي عيش

 نغئيلزلا ول نأ مناشاكو وبلا قاششلا اننمشالا انا(الاق) نان زنا وىب اسنلاانظفالتاّلغ ونا (ةانثدحخت 9 ل م

 0 ديال
 همه دو كلا تا انك“ -

 عج يخرج ١ ياسو بيويوصيس اجا

 مج

 هنمليشال هلؤسرو لل ابر ذكدتف كلذ لمفنف هتمسن لها ريغ ىلو لجرو هلتاق ريغلتق لجروب هبراضإ
 / ! : #١ دحص * كك دعالو قارصا

 يقم ئوتسا جرش ىف ىلا نع درب ءاطعم رغاطسلا قاحبسا نب نعرلادبع اننلضفلا نب « رشن »|
 ىف هيتيعر بصب نمو مالسالا لها نم'ةيلهالعا يف مدن. بلطنوا:هلتاق يعلن لجر هبا لع مالا ئقتعا نرملاقأ

 0 مدمن ىئهزلا نعسأ وانت (بهونبا ) «هيفىرهزلا ىلع. فلتخا ع نكل 0 نصب ملام» ونلا|

 : * ا ده مر شوا |

 | تنرادنع هللا ىضز راجنع ريبزلا ىلا نعن ايس انثقرزالا فسوب نب قاعساا انثىدتكباا نب هللا ديعانن( الاق:إلا

 | كر ,ضلحرزا وع سائلادشا: ناناباتك ٍلسودل ار او هيلغ هللا لص تابلت تفديس ماقيفادجو تلاقاوبع هنبائخزأا

 ةينانع ةرم نع نم رلادبعز دن نب كلام تعمس بهومن. نمجرلا دبع نب هللادنبع انأ 6 تاملاوفا د

 ردع ترض لجراونغ نباثلا دنغانا ”نالتك تملا او هيبلع هللا لص هلآ ل وشر فن م اةىدجو:تلاقأ 1

 ١ باتك 5

 © هلئاقريغ ب ا ل ماه

 هدول ل 23



 اادر )

 ريم ةقدص اس اسوم يح

 (اثا

5 

 هنن يكس توما

5 5 62 0 
 يد

 / اك |

 هكلذكنيخيشلاط رش لع حبب ثيدح اذه اهدسبا هاتر وانام اهماعرسومل آوهيلع ملا لص

 اةنوكلا ىلحبلا نادر ن هللا دبع ورصع ىباستلا بيعش ندا نجح رلادبعوا ا ا ْ

 /«هللا دبعنم هعمسم نح نءاناكنا(مخ)إنا ريمهبلا لسوهل اوهيلعتا لضدهللالوسر هدزفايفو مث هنو وال عقددصت |[

 ل ليم شا لوشز ىلا ءاج هير دنغ:نب لل لني هللا دنع نأ امهنبانع ركب ىبا ىلا هللادبعو' كنت نع: ةنييعنتا 8[:

 | ىينلا'هءاونا ىباف هلاظناا < قادصت هنأ هدج نع دنز نر هتلادبع ندم نإ ريس نع رمت « هللاديبع 9 ا

 0 وو صساوو

 ١ مما 6صيخلتلا عم كرادتسلا ٠:١١ ج) + ”6ضئارقلا باتكل +

 .|ءادنلايرا ىذلاوهو هنردبعن دز نب هللادبع نع مزح نبورمع نبدم نب ركبىا نعلالهىلا ناذيعتس نع
 ا طرش لع بعص ثيدح اذه ةانازيم ةيلالس وهلاو هنيلع هّللالض هللا لوسر هدرف ايفوتمت هنوباىلع قدصتهلا

 «* هاجرخ لو دئاز نب هنا ديغ مديل ورا نورتعن ركبواذاك نا نيخيشلا

 0-0-5 ىلا هتلادبع ودم نع نايقس ان ئدبجلا المره نشد انتلدملا ذا ن للعم ادع د

 لاقف لس و هل او هيلع هللا لص ىبنلاىلا ءاج هنرديعوب دز نب هللادبع نازح نيركبفا نزع مؤ ونمو با
 هللا لوس رهدرفا تشع ما وقناك هللالوسرايالاةف هاوبا ءاؤ هلوسرلو هتلوهو ةقدص اذه ئظئاحنا هللا لوسرابا

 ٍ ندم نب ئبح اذ ىنابششللا بومعت "نادم هللادبعوا (انندجامإ ثنيدحلا اذه قرظف ا يورام حص اوو»

 5 عودج نءعدزنب هللا دبع نب دم نب ريثنل نعم نب هل هللا دعنا ديلا دبع تاهؤلاد ع انك طتماث قدح

 : نكيملوا ضيوللد ميقتناكابنأ هما وسزاالاةف لسودلا !وةيلع هللا لص ىينلاها ونا افهلطئاح قدضت هنا لذ زنا

 ”كلذدس اها . زارت ويش لاق كيرونا ىلع اهدزؤو: كتتقدص لتقدق ىلاعت هللا نا "لاّف-هللاذبع اعدفة ريغ ءو ثان

 هللا دنع تيرم عسر اصنالا دمج نب نيد ىقراالوفاةنيخيشلا ظرش لعام هدانساناكن او ثيدحلا اذنهو

 هل اوهنلع هللا لص هنلا لو سر ىلع اهصق ىلا انوزللو ناذالايف ديزئ هللادبغ تيدح ناضشلا كارتاعاو دزتنإا

 ٌْ عا هللاو ريس كلذ: دع كيقاو دجان دهشتسا' هتأليقدمف دز هللادبع تؤم ا د انسالا نعيم

 ”نعاسن ب .ةريخملا انثراوس نب ةبابش انثىيبادلا خوز نب نئادبعغ انثور عكر ازصنوا نيركبونا «يربخا 9

 8 هيلغ لبصو ثرو ئضلا لبتسا اذا لاق لدتيوهل او هيلغ للا لص ى لا لا تعرتل قب واح :رع ريبزلا ىلا

 اكان شلح |[.4 رماةانبتك د قو هبريغو عرج ن نباهفقو دقو ةريفلا ريغ رببزلا نا نغضتادجا 6

0 

 3 ,ةداذطا ةقنلا اده نطت اطل اًمكيلنسوهلا اوهيلع

 كنوبالع ا هدرو كتقدص لبقدق هللا نإ لس وول .أوه:يلغ هللا ل صئنلا هللاخو ه:اريخاف لسومل وهيلع هللا لنع

 كلذ ليقو ددحأب ار :دهشتسا لبق هنافإ ةددج نم( عميس | ريل ىرإا: الو إ 11: لاق كلذادع. اهانثراوتفيشنلا#

 | «:مظقنم هنغ مز نب ركبىلا نددح نا نيمنف ('ت نتاق)ريست

 «همفرب ةرينم هدف « هيعلصو ثروىبصلا ل هتنسا اذا اعوف م١ راج نع: ريبزلا ىلا نع لسمنب 4 ةريتم ا أ

0 . 01 
 هياءادنلاير |ىدلاوهو لف ز نب هللا هبع نع مدح ركحي ىنا نع لاله ا ديعتس نع ثراها نع 04 وار 3

 كاتندحو 1 يدا
 ك7 7 ]1



 2 حنونتي بيف

 تناف ةقدصب يماىلع تقدصت ينا تلاقف ةأرسما لو هل | و هيلع هللا ىلص يبنلا تنا لاق هنع هللا ىضر هبا نع

 كيلع اهدرو هللا كرجادق لاَْفَد : راجل املعتقدصتىناف تلاقاهمع ىجخ لاقةجحاه اعنا تلاقفامعى 8

 ثراحلان ورمى ربخا ةعفنإ نا ل كيطادبو ةانمو دمحأبنا بتوقع ن دمع سابملاوا# 53 39 5

 (ج) .( ضئارقلا باتك) عمو © صيخلتلا عم ,كرادتسلا)

 ةملس نب دامج ايلا تروراه نب ديزبانب ةملس ندم انن رافصلا هللا دبعوبا هان ربخاف دامس هي ثيدحاما »
 لاقرانبد نيورمن عزايفس اننىديجلا انئىسوم ني رشد ًاينالدعلا ذاشمج نب لك دانئدخ ةنيبعنبا (ثيدحاماو)

 هما لسةفا وسرد لعل تامل امنع هللا ا: ادع ناتغمس لاقسابعز !ىلوم ةجسوع ىنربخا

 5 ثاريملالسودل ”اوةيلع هللا لص ىننلا هاطعاف هقتعا اديعالا ةيارقالوانراو كرتمو ملسودهلااو اوهيلع

 ميهاربا نع ىدبم نب نمرلا دبع انث ىنأ ي نثدع لبتخ نب دما نب هللادبع ان ىعيطقلارفمج نب دمحأ ايريخا

 ةنع اللا دلو يف هنع هللا ىضر يلع ىلا اومصتخا لاق اههنعهللا ىضر سابع ن.انغ ةمركع نع كاهس نعزاهطنا

 «ائيش مهطمي و ةبصع اباعجو ثاريملا همأ ىطعاف هنم ايت دق هأبا نا .لاقف هناريم نوبطيهيا ةيصع ءاؤل

 « هماكحاو هاواتق نم بيرغ هناف نينمؤملا ريم | مكح ىلع افوقوم ناك ناو دانسالا حي ثيدح اذه

 ةدم رب نب هللا دبع نع ءاطعن هللا دبعانم ةيواعموا انيرابجلا دبع ن بدمج 5 بوعي نب دمج سابغلا وا < اندع د

 نانفس هاور هكتقدص كيلاعجرو ءازخلا بجو سو كلم هيلع هللا لصهتلا ل وسر لاف يلا ةق دصلا تعجرف

 « هينأ نع ةدير نبأ نع ءاطعنب هللادبع نع هريغو ىروثلا

 نءءاطعن هللا دبعنء ىروثلاو ىليىفان ان ىمومنب هللاديبع انثدومسمنب ديعساتت ىنوبحلا  هاريخا إف

 نيرهش موصاوملعو تيف ذوىمانا تلات لسوف او هيلع هللا لص ينلاىلا ة ارا تنالاق هيلا نعةدي رب نب هللادبع

 «هاج رخب ملو دايلي تو هيجل دعم تعا

 ع 1 تانالؤت وقت سابعنإا كوتا ىلوم ةجسوع ىتربخا راندنب ور نع نايفسان : # ىديجلا 9

 *«ثاريملا ّ وهلا وهيلع أ لص ينلاهاطعاف هقتعا ادعغالا كرت 2

 هيب ةبصع اِط ةنغالم دلو يف ىلعىلا اومضتيا لاق سابغنبا نع ةم ركع نع كامن نع ناعبطن. « ميهاربا ف

 * تب وسل ثارِبملا هما ىظعاف 00 هأبانا لاه هنازيم نويلطي

 تالاف ةا ةأرسمالسوهلآو اوهيلع هللا لص ينلا تنالاق هبا :رع ةدربنبا نع ءاطعنب هللإد دع اني م ةيواعمونا ف

 هعاب *كتقدص كيلا مجرو كرجا مسج ولآ قولا ةقدصلا ثعحرو ٍتناهف ةبق دصب يا ىلع تقدصتى ا

 3 ءاطعنا نع هريغو نايفس

 ءاطعن هللادبع نع ىروثلاو ليل ينانا ايطيروم نب هللادبيع 0 موعسم نب ديعبم ان ىبوبحلا # هانربخا 9

 نب.رهش موص اهلعو تفوت انا تلال سودل آو اوهيلع هللا لص ينلا ىلا رسما تنايلاقهينا نرع ةدير نا نع

 اهدرو هلا كرجآ دق لاَ ةيراجم اهيلع تقدصتت يناف تلاق امع يجهل لاق ةجحاجاعِنا 2 هال

 « حيه ثاريملا كيبع

 4 عاري ا هّمتعا اديعالا انراو كلرتب ' نعل



 ارم ثرال 2 -
3 
 اس

 © هيحاص لبق تاماهبما فرعي ملاذا

 عايل ميسا هم

 (1ج) ٠" 6 ضئارفلا باتكالا 0: موح) ١ 6صيفلتاعم كردتسلا)
 لا 0 و: نيفص لها ناو اهم رب 2و 0 0 دز

 دث افلاام افاننارمعل تدلو موثلك ما ا انشا 8 قو حمص هدانسا ثيدخاذه ةاوثراوت مل ةركلا لها

 ".١ "جده اش ةلف ئرخ الا

 | نناملس نعروت نع بعصم نة راخأبنا ىنبحم نب ىبحماتت رن نن دخان( الاق) م واو للا دبعونا 4 انربخا ف

 ! * هيحاص لبق تاما اف رع لاذ! تيملا نمتسملاثرو.ال ناك هنأ ا منعهللا ىضر سابعنب,| نعءاطع نع ىسوم

 ْ ا نبنحلا نبلع انت متاحنب ىسوم ن دمحاننو رغ ىرايسلا مالا نب مسالا سابعلا وبا انربخا ف

 .مهيصت مون .افمكناعاتدقاع ن نذلاواع فاقع ناعاا نغ ةمركعنعىوحنلا دز نع دقاو نب نيسملا

 [ماحوالا اولوا ولاَ الاب كلذ هللا خسنف 2 . الا|مهدخا ثريل سن ابن سيل لجرلا فلاح لجرلا ناكلاق

 « هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب
 .ةداتقنع هيا نع ماشهن ذاممأبلا ميها را نب قاحسا انن مامالا رصن ندححانن ىدنقرمسلاىيحبوبا# انربخا

 1 لجرلام ثروربنملا لعوهو لو هنع هللا ىحر لبجن ذاعم عم هبالاله ندوسالا نعزاسح وا انلاق

 |اذه» مربط نيبيحل- وهل اوهيلع هللاٍلص هللا لوسرو فدالا هتخالو فصنلا هتشال لم هتخاو هتنءاكرت

 ا هنأ زم لو نيحبعلا طرتش لع حيبص ثيدح
 !ىربغا حير نا أبنا مصاع ونا ان القوااش نادر ةرطنق ط ايلا دمحا ندم نيسحلا وا« ىنريخا »

 [هل اوسمتلا لسوهل اوهيلع هللا لص ىبلالاقف كانالئزتا يينعما وط رسابعن | نعةم ركع نعرانبد نبو رمت
 ا حرص ثيدح ا ذه# اياه هوظعا لس ود وهيلع هللا لص هللال وسر لاةفهقتعا ىذا وه هلىلوم الادج و لفات رو

 يلوم ةجسوع نع راند نبو رح نعمايوؤ ةنبيعز. نايفسو ةملس ندامح ناالا# هاجرخم ملو ىراخبلا طرش ىلع

 * سابع نبأ نع سابعنب|

 اما

 « ما ورا وتل ةرملا لهاناو اونراوتل نفصل هاناو امتربإو 00 لبق تام أمهمار دب لف موف
 | ند لل ثرو الزاك هباس ابع ف نع ع اظعنع ى مع و. ف نامل- تر ءرونعغ فبومصم َن 4 ةحراخ

 : 0 هبحاص لبق تامامما فرع اذا تدلل

 ناكلاقمهبيصن مود اف ركنامبا تدقاعنيرذلاو سابع نبا نعةءركع نع ىوحنلا ديزي نع دقاو ن 4 نيلا »
 8 ةئهللأ تا تك ضع لوا بت مهضعن ماحرالا اولواوىلاعل هلوق خسر خ١ اللإ اههدحا تريل لجرلا فلاح ” لجرلا

 لام ثزوربنلا ىئوهو لوم لبجن: ا هنا لالهن ةوساالا ن هرع لأم ولا وه ةداتق نع # ماشه 0

 * ( 0 يحرسوهلا اوهلع هللا لضدللا لو سرو نيفصن امس هلم هتخاو هتنبا كرلجر

 هلا وسفلا لسودل او اوهيلع هللا لص ىنلا لاق تام الجر ترانءابعز | نعةم ركع نع و رحأنا “ب حيرجنإ 0

 لاف و رمح نع ةنيبعناو ةملسنإ ذا ءاورو( حر هأبأ هطعا لاف هتعا ىذلاوه هلىلوم اللا 2 انزاو

 37 ةمركع لد. ةج وع نع

 ادذه ليف ا يدش ىدجلا د



 (8ج) 1.11 © ضئارفلا باتكالا 0 مما ١ «صيخللا عم كاز دشسللا»
 دب الا هذه تازننفهنع هللا يضر ماوملا نب زيي ىلإلاقلاق.هينا نع'ةزوئيعنب ماه نع دان نلاىبا نبا ان دقلاأ
 لجر نيليخآ دق لسو هللا وهلع هللا ىلص هللا ل وسر ناكلاقت هللا باتك ىف ضعبب ىلزوا مهضعل ماحرالا الواو

 دانسالا حي ثيدح اذه «ضعب لورا عضم عاحرإلا اولؤاو ةباالا هذه. تازن ىتح ىت "ركل ٍ

 اور دوم ترك اة اع جالب نءرمعتن ديور تلا ا

 بن دح ذم« صقشالو در , مالسإلا لوب لسا هلا هللا ليض هائل زي يتاجلب لاق سم

 * هاجرخم لو دانسالا حصص

 جد ن :'نعورمصنب دم ىنربخا تهونب هللادبع انثرصن نب رحان”بوةعنبدمح سابعلاوبا « انءدخ الأ
 ينارضصنلا ]لا 0 راللاق ريو اوهيلع لا لص وفا جن وسو نا ايبعاشا ىضر هادبع نب راج نع ريب. للاى با نع ا

 هنفإ لصالا لاق ب 17 ندا قودص بذلها ع ن*ىفايلا وه ادهورمع كش دم «ةجما وأ هك“ ا :

 ا يخل يهو نباىنربخا م ك1 ديعب نإ هللا ديع نيايعأتلانب انعلاو وأ( 596 )ىدلا يعش ع نبوزرمع ثيدحب
 0 هيدي مج ب

 هللا لص هلال وسر 0 هللا ىكر وز ن هللا كن ,ع نعهبنأ نع بيعش نب قزم نعذ داتق 5 نع 5 سمع خلا ليلا 1

 . م لسملا رفاكلا الوزف اكلا مسلا ثرراللاق, لسوف اوميلغ

 1 م رص را هن قا درسا در 0 هع اد هللا دعب ايريخناب 0 '

 مالا ويف د ,+/ 6+. ٠

 ماحرالا !ولؤاو. تاز انيغريب ولا لاقلاق هبا نع ةورع نم اثنه نع داب زلاىنا نبا ان ىدفلا هقدصنن يدعو

 7 نب رج ايلا نملجر نييىحادق لسوملا اوهيلع هللا لص هللا لوس ناك لقَفاباك ف ضبب لوا مهضحبا

 نحن رت تكلهعولو هئرآنأا تذلظف هثري نم هلسيلو بك كلهول ثراوتانا كنف راصنالا نم

 .» مسك ةباآلا هده

 * مسص» صفت الو دبرت , مدا الا لوي سو: هلل او. هيلعبتا ىل ينلا تهمس لاتقل سمرا وهلويدوم ثناريم؛ ْ

 . «ميص#بهتما وان هدبع نوكجيرنا الإ ىأرصنلا ملنملا ثريبالا لاغتلا

 فج 2+ بجي تح -

 5 هسا رفاكلا الورفناكلا ملا ثرراللبسو |

 باطل نيرمتت دزاهناو ص تقوت يعشن ينك 3 هيلا" ع نعد رفنج نع « ىدرواردلا 99

 لص ايسكداح أم "كيش

 تكلم ولورا تنطق هرب نمهل سيلوب بكف كلهول ثراوحأافل كلمسررانسالا نملجزونب < رجالا نم

 .ىفيبإ هنأ“ لبجن ذاعمنعدوسالاى لا نع نمن رمعتب نب ىبحبأ ني ةددربنبانع م كح ىلإ ن ورم نع © هبعشا و ا

 ملسو هللاو.هيلع هللا لصتلا لاوسؤيا ر راج ء ريبزلاىنا نع + مب رجنإ|نعو رين دمى بر بخا 4 بهونبا' ا ْ

 4 ! وهيلع هللا 0/1101 نع هيبأن ع يعش نيو رب“ نع ةدإتق نع ةيصنب «# ليل #

 ص هللا

0 

 و 0 1 0 تع '

٠ 

 م ١



 6 - كم

 )»ع 0 5-6
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 2( ج) ( ضئارفلا باتك ) (م447 ١ (صيخلتاعم كر دتسلا)
 «ىوتما نم ابسندسب اوهنم الو ةلافناالو مالاو بالل بالا تح ا ةمملاثرثال لاقهيا نع تباننب دهزنا
 ه هاج رم ل ونيخيشلا طرش ىلع بح ثيدحاذهأ

 سابع نبا نعريبج نبديعس نع اص نب نسما انب مدا نب ىبحم انب نافع نب نسملاان" سايملاو اه اسادح ف |

 تالزف بارعالان ود نورا وت .تورجاوملا ناك اما ذوعسمن بان تاهه تاههن لاق هنا اههنع هللا ىضر

 ه هاجر خيو نيخيقتلا طرش لع حيحص ثيدح اذه » ضعبن ىلوا مهضعب ماحرالاولواو
 ندمت ن. .ىبح ابرك وا مامالا نبا مانالا ديهشلا خيشلاا نأ ىنابيشتلا بوعي نب دم هللادسيعوبا  انربخا ٍ

 ماعلا ن :ءدعس ن.دشار 5200 ىنان يلع نعةرسيم نب ليد نعددز نداحاش ددسات لهذلاى يح

 0 رمان ملس وهلا و هيلع هللا لص هللال وسر لاق لاقدنع هللا نضر ىدنكحلا مادقملا نع ديزل

 اظرشلع حمص ثردح اذه « هناع كفو هلامثردل ثراوال نرم ثراو لاخناو هياعكفاو هلامثرا

 « هاج رؤي لو نيخيشلا

 نع ليا رسا اننأ مدا نب. ىتبحص ان ىئصاعلا ناك نب ىلع نب نيسملا ان بوعي نب دم سابعلاوبا#ب انندح ف

 ةيراللا اوعد ل وهل اوهيلع هللا يلص هللا ل وسرلاة لاق هنعّللا ىضر ىلع نءميربنب ةريبهنع 'ىناهنعقاحساىنا

 جوع اوهريتيغلا طرشرك عمي يدبر ادهن ما ةلنا ناذ اهلاخعم

 دل ميهارب نب قاساانئمامالا رصت ندم انس (الاق)ىدنقرعسلاى واو ىابيشلاهللاديعوا# انربخا »

اط نملدم نو رحم 57 مرج تب انع ىرزمجلاد زينا ِْ
 هيلع هللا صدت ل وسر نعاهنع هللا ىذرةشئاع نعسؤ

 رش ىلع حي ثيذح اذه»هل ثراوال نم ثراولاناو هل ىلومال نم ىلوم هلوسروهللا لاقلسو هلاو

 * هاجرخنمو نيخبشلا |
 ة«فدض ن. داب ى آكل ردلاو ميهاربا 0 نسملا انربخنا قادعسا نن و 4 انربخا 9

 ىدفلا

 ةلافنا الو م أو باللا تالا تغن'ةئملا ةةررعالا لاق هينا نع دز نب ةجراخ نع هنبا نع 4 دانزلا ىنانا ٍِظ ١

 نو رجاهملا ناكاءا ددوعيسم نب انبا 0 سابع نبا نعر يب نب ديرعس نع ساص نب #« نسحلا »

 6 نكىلزنومللا راع اف كيعيدس لإ دنا ةحلط ىلا ن ىلع نع ةرسيمن ل دج دز نب( داحإل

 نمكرا و لافتا وهنأع كؤاوملام كنرا هلىوم ال نم ىلوم انالسو هللاو اوهيلعهللا لص 00107 لاقت ىدنكلا

 « ىراخبلا جرم( تاق)تا اركدم ءايشا هلدجا لاق يلع( تلق )( مخ )هباعكفو هلامثرب هلثراوال

 # (مخر ما ةلهخا نافا مناخ ممةنرامبلا وعدأعوف ص ىلغ نع جير ن ةريبه نع "ىباه نع قاحساىنا نع ل !.ئارساؤا |

 2 هلوسروهّملا لاقل سو هلل او هيلعللا لص هللا لوسر نعةشئاعنعس واط نع لسمنب ور< نع # م رجنإ د

 4( عزت رار شرا ولاخغاو هلىلومالنم

 دحم» ج١

 0 ل يي
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  [1 1١ا ا | 1 ذ]ذ]ذ ذ]ذ ذ ]ذة 1 ذ ذ]ذ ]ذ ذ ذ ذ 2 2 ذ 0 ذ ذ ذ 1 ذز 1 1 2ذزذ ذز ز ز ]ز]ز]ز]ز]زذ1] 0

 (؛4ج) © - ع نضئارفلا باتك5 : “1: (م:+) ( صيخلتلا عم كر دتسلا )
 كرت لجر ممللالاَقق ءامنسلاىلا هسأر مفرفلاق اهريغ هلثراوال هتلاخو هتمم كلر كو تالا طم

 ناف دانسالا مسي ثيدحاذه الثا ريماللاق اذانا اهلاق لئاسلا نيا لاق 5 امهريغ هلثراوال هتلاخو هتنع

 «هثدخ كرتينممس يلف ظفللاءوسب يلع هنبا هيلعدمثناو ىن.دملارفعجنإ هللا دبع

 دؤادنل نايا ى دوعلا نوراه ىرب دمجا ني دمج نا قادنسا نإ اك ا ا « دهاش هلو »©

 هزيخاادتعن كر اهلا نار ثىبان كب رش نعةمملعنب ورم ندمان ١( :)ونخاربأ حال يقمسا اني وك ذاعلا

 قانا ل يدنج هيلا تكلف هللا ةمعلا اري نع لثس لسودلا اوهنيلع هللالص هللا لوسر ترا

 *«ال ثاريم النا ليربج ىنثدح لاف

 درص نيرا رض ميمن وا انئىميمتلاقاحسا نب ىسومنيدمجاانن ةفوكلاب ظفاملا مرادىبا نب ركبوبا# انربخا

 هللا ىلص ىبنلانا هنع هللا يضر ىردحلا ديعس ىنا نع راس نب هاطعنع لسا نب ديز نعدمج نبزيزءلادبعنع
 ىلامثهَنلا حواف ةلاخلاو ةمعلا ثاريمىف ىلاعت هللا ريختسا لاف فاكاراجخا ىلعو ءابقىلا ب 5 دلو هل اوهيلع

 *هاجرخن لو دهاوشلا هده رفمج نب هللادبع ثيدح حصدمف < ايل ثاريمالث ا هيلا
 ناولعىنثدح ريفع نيديعس ىئثدح ديبعوبا انب زبزعلا دبعنب ىلع أبنا بودا نب نرسحلا نب نيسملا م انربخا ف
 هنغةللا يضر :قيدصلا ركب يبا ىلع تاخدلاقهي أ ع نعفوعنإ نحول دابج دع نع ناسيك ن يلساص نع دوادنبا

 ةمعلا.ثاريم نع ملسودل و هيلع هللا لص ىببنلا تلأس ىلا تددو لوق هتعمسؤ هدوعاهف تاميذدلا هبطرص ىف

 * ةجاح امص ىسغ يفناذ ةلدخاو

 ةجراخ نعهيبا نع دان للا ىلا ن١ يثربخغا ب هو ن.هللادبع اننرصن نب رحانت بوتمي ندمت سابعلاو ا انادح ل»

 : هيب ظ ٠١ ةيلعنبا صيخاتلا فوه ()

 لجر هللا لام ءاينلالا هسأر مفرف لاقاههريغهل ثراوال هتلاخو هتمع كرثلجر هللال وسر ايلاف لجرهيقلف

 ناو ىنيدملانباناف حمص »امل ثاريم اللاق اذابا اهلاق لئاسلان ب لاقمام ريغ هل ثراو الهتلاخو هتمع كر

 « دحا هنجتحا الو( تلق )هثلدح كلرتيي نمم سيبلف ظفلاهوس يلعهنبا هيلعد#

 نا هربخاةللادبعنب ثزاملا نارمت ىنانب كب رش نع ةمقاعزب ورنبدسمم انث ةيلع نا ان « ىوكذأشلا »

 ليربج ىنثدح لاف ليربج ل زنف تكسف ةلاللاو ةمعلا ثا ريمنعلثس ملسو هل اوهيلع هللا ٍلصّنالوسر

 مو ْ * امل ثا ريم لنا

 مسودل اوهيلع هللا ىلص يتلا ناديعيس ىلا نعرابس نبءاطع نعرلسا نبديزان ي ذروار دلاانً رص نب 6 رارض 9
 ( تلق - ريمال نا هيلاهّيلا.ئحوافةلاملا ةاسلا تارا يفّللا ريختسا لاَّمف فاك اراها: يلعوءابق ىلا بكر

 ه كلاه وهور ارض هيفىناثلاو لسرعوهو ىف :وكذاشلا هيفلوالا

 ركب ىبالع تاخد لاقي نع ٍفوعءن. نمحر لا ديع نبديمح نع نأس كن نوللاص نع دو ادن © ناولع 9
 ثاريم غ نع مسودلاو اوه لع الص هللا لوسر تاأسىلا ث هدولوقت هتممسف هدوعا: .هيفتام ىذلاه مطر

 * فعيعط ارا نارام نمار ندي هعييرس * هج اجاهبم ىذا ةللاونسلا
 رب ب مو وس مصممو -ِ 55 ببصبسووساجوو)7جوص)إ بوب ببي

 دل ودينا تايد



 يف ةاعاسمال )

0 

 (4ج) ١ 20 6ضئارفلا باتك9 + 2 4032+6 "© نيخلتلا مم كو دتسللا )
 يمر 00 اطل ىو نب 0 هللادبعو قلجمب 6-3 1 انيدح »

 ادلو عدا نمو هتبصعب 1 0 ع مانا زااسالر و 0 ا

 « هاجر خيو نيخيشلا طرشلع حبح ثيددح | ذه «ثرو ملو ثرول هدشرريغنم

 بهل دم اتم لالبنب راك نب دم انت ىملسلا ل عمسا ن ان دمتي رافصلا هللادبعونا انربخاام 0 هدهاشو ِظ

 ةمأ نم ادلوىعدا نملاقرلسومل ١ اوهيلع هللا لص ىنلاا هدح نع هبا نع بيش نإبورمج نع ىسو م نب ناملس نع

 هيا وأك نم همأ لهال انزدلووهو ثرالو هب قدي الهباف اهم سهاع ةرح -نموأ اهكدلمال

 |قاعساوا اف نايفساُت ىديملاانث ىسوم نبرشن انث (الاق) ذاشمح نب ىلعو قاحسا نب رككوبا 4 انندج )ف

 [نودزوراوت : مالا ى نايعا نا لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللال وسر نا هنع هللا ىطر يلع نع ثراحلا نع

 * تالعلا ى

 ْ نب فاديا يريم ايركز انث دايعنب ىرشملا نإ ١ ىسوم انث هنولابن. دما نب دمت ركبوا « انثدح 9

 تلامف ع ولا نب دعس ةأرسما ت ءاج لاق امبنع هللا ىضر هللادبع نب راجنع ليقعنب دم ن قاد نع ورمي
 1 لاّمف الام احل عدبرف املامذخا امبمعناو اديهش دحامويي كيماهوبا لقت عيلان ديساتا ناناه هللالوسراب

 |[ دعس ىنبا طعالاقف عملا لسوفلا اوهيلع هللا لصهتلا لو رى -راف ثاريملا هب ةنا تازنفلاق كلذ هللا ضن

 ء ابريل داني الا ميحص ثيدح اذه. مكلوبهؤتامو نبل اهبماونيثلثلا

 ( نب تلادبع انى يح ن ايركو انن بلاغنب دم أبنا مامالا بويا نب قاحسا نب دما ركصبوبا 4 انيدح ف
 هيقلف رام ىلع سوما اوهيلع هللا لص هللال وسر 0 ر رحنا نع راشد ن هللا دبع ان رفعج

 لجر مم 17 رثا رخلا نود ءامالا يف سانلا ضعب اهلعجم ايزلا ةاعاسأا ( :)

 ] لاق لاق سابع نب نع ريبج نب ديعس نع لايذلا ىلا ناجلاس ان ناملس نب رمتعم انث ىليقملا نيصحلا نإ ورم ف

 ادلو ىعدا نمو هتيصمن هتملا دف ةيلهاملا ف ىعاس نم مالسالا ف ةاعابسال ِس وهل اوديلع هللا لص هللا وسر
 « هوكر نيصحلا ناناف عوضومهلءل( تاق )( مخ) ثرو.لو ثرملهدشر ريغنم

 ادلو ىعدانم لاقلسوهل :اوهيلع هللا لص ىبنلاتا هدج نعهيبا نع بيعش نورت نع ىسوم نإ« ناملس 1
 ندم هعمس#«أون اكنم هما لهال ايزدلووهو ثرب الوهن قدا ال هنأف اهم سهاع ةر - نموا اكلي ال ةمان

 * ىوق نيل قاسنلالاقو 2 يرن

 مالا ِى ُنايعا يئرا:لاق لس وهلآو هيلع هللا لص هللا لور نا يلع نعش رالا نع« قاجباب واو

 « تالملا بنود نو راوت

 ناناههللا لوسرايت لاف عب رلا ني دعسة را تءاجلاةرباج نع ليتعن,دمحن هللادبعنعو رمز # للاديبع 9
 * حرص ثردملا كمماهه وبا لتق دعس اتنبا

 | لسودل آوهبيلع لا للصم هلا لوسر لبقا لاقرمصنبا نع رانبد نبةللادبع ابنت ىنيدملا رفمج نب 4 هللادبع ف
 هب

 00000100000202ذذذ0ذ--ذ-بجب-جج---21
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 52" 0 ا ١ا

 2 ظ 0 2 642 ا ل تلم

 1 مو سو راو ديال ا

 # هأح د و داتسالا :

 ا مامالا رن نب دمج انث ( الا ) ىدنقردسشلا ىيحموباو ظفاملا بوعي نب قاحسا هللادبعوبا 4 انربخا 4

 ثاريمىفلاقهنع هللا ىذر دوعسمن !نءعميهارا نع كعب خرط ورا ع ءماوملا نيدابعأبلا ىبحننب ىدحن ل 1

 + دهاش هلو لس صوهو جاف ميلك هناور ثيدح اذه# همال يتيما ا

 نع دنهىنان 9 . ذوادنع تماس نب داما دامح نب لعالا دبعان رص نبدمج انث هدحو ىبحت وأ 4 انف سَ 1

 هما هتتصقةنعالملا داويفلاق ةماسوهلااو و هيلعاللا لصدللا وسر :لا 1 اشلا لها نملجر نع ريم ن ديبعن 0 هللادبعأ

 ةمركع نع كامن نعنامهطن منيها راع يكتب ليز قياس قاما .ن دك انيرطع ندا ىنحم :وا (ايناو )أ
 املعجو ةماةنازيم ضعاف ةنع اللا دلو يفهنع هللا ىضر ت”ااطقو اا نيل ءىلا مصتخا لاقامبع هللا ىخر سايعن ا نعت 1

 ' # هنف كاشالاد قائضلاوه اذه قاحسا نب دو هاجر و دانسالا مسي ثب دحادهن# هتصعا ١

 ةدحلك ةحل ءالولا لاق لسودل 1 اودياعّللا لض ىتتلا نا اههنع هللا ىضر رمتنبا نع راثم .دنببهللا دبع نع تو اهلا |

 * هاج ا ا ثتادح ذيل بهوالو عاب ال كيبل

 ةيمآنب ليععسا نع قئاظلا ل سم ندمان كاربمن دما ىزؤازلا ماحوبا 9 نادت نجر دعا ملا

 000“ ايش دق .ضادج 13 م1704 لان

 بهورالو عاب ال»

 :ىذلادلو لاا طماو امتع ثيراومةنالل ةأرمازوحت لاق هسودل او هيلعّللا لص ىنلا نغ عقسالان ةلثاو# نع أ

 | ١ مةلثاو نعّلادبعنيدحاولادبعنع ةءورنب رمق يرط نمةعبرالا ناسلا فوه(تلق) سبح هيلع تنعاللا
 ةلك لاق ةنعالما نا ثاريم ف دوعسم نبأ نع ميهاربإ نع داجح نع سعأع نب رم نع مأ وعلا نب 4 دايع 9

 ٍْ » ىلا سه هنمالل |

 أ هللا للص هللا لوسر نإ ملشلا لها ن ملاجر نعريمت نب اين هللا دبع نع دنهىنانب دوادن 3 ةملس نب # داح 2

 1 « هبمأ ةتيصء ةتعالملا دلو ىف لاق لسوهلااو هيلع

 هاو هيام و +1 ةسأ :عنبا نعةمر د نع كاس ع دتو امنا 500 د

 رشدفلا اوهيلعا قاع ىنلاذانرمت نبا نعرانذ ن اردت دبيع نع فقس وي يفتا نع ل دما" 4 ل ل: 2

 . * سوبدلان (تاق) حيبص» بجو نالو عاب |.ال ىسنلا ةنحلك هج الولا لاقت

 ه1 ءالؤلا لان لو هل اوي هلل :لانا: رم نبا نءرمفأ نقيل نب ليممسا نع قئاطلا للسن «دمحم »ا

 مث * بهوت ًالوعابتال بسنلا نبع

-_ 

 : تي هع م 4

 ا ننال قدح أما فاشل ان اماسي يب ل انا دنا لعا مار بيرتس ور ديب سالب ا لضم ْ ١

 : *تهو ال و عابنال ب سنلا نمةمخ ءالولا لاق راسو هل آو هيلع هيلا لص ىننلا نع اهنممع هللا ىضر رح نا نع مفان نع

 3 ةيحأل 78 0 03



 ض0

 كفا روب 7 5 95

2 3 

 ارهلا لاعانءىلوا
 نصا

 ى.

60 

 يا 6 نعيشلتلا مم كر متبل )
 « هاج رف و نيخنبفلا طرت لع

 هل شفت كت

 مق كلبق خبشلا قد عيتناو دشروبف كا رعبت نا نايضيلاتق موس لل مح ًارزاف اياردملا فتيأر. يبا لاق
 * هاجرخم ملو نيخئشلا ط رش لع حيص ثيدح اذه ناك ىأ لاودل

 انشر املس نب لضفلاا#: ىردحملا لماك و !انثلبنح ندج»ا نب هللادمع ًاينا قاحسان ب ركيوبا« انئدج ف
 ءاضق لسنا لاق هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نع ةدابعنب دنيلولا نن ىبحنن. قادسا نع ةيقعن ىنوس

 حيمص ثيردح اذه» ةيوسلاب ايه س دسلا ثا ريما نم نيت دجال لسو هلآو هيلع هللا لنص هللا لوسر
 * هأج رخي لو نيخيشلا طرش ىلبع

 هداج رخخيلو ليي شيلا
 ناما ىصخلا ةملس وبا ىنثدح ديلولان ةيمتانث جرفلان دما ةبتغوااانن" بوتس. ندم سايملاوا# انئدخ وف |

 نإ ظ
 هن دخ ناو نصا ةوب نع انش ةبقع نب ىس وم هم نع ةبتعنب عيعلوب نب ليممسا انم سب وأ ىنا نبار»

 اتابتج نافعا ومن كلر عتدا اعلا ومر نا متيأر نافليأر دما يف تروا لاق نمط ن يح رم نا

 « ( مخ ) ناك ىأرلا وذ منف كلبق خيشلا |

 * (م.خ) ةيوسلاب ايهنيب سدسلا ثاريلا:نرمنيتدجلل سو هلاو هيلع
 .ةسملوا لاق سارع نا نع هللا دبح نب هللا دبع نع باهبش نب هللادبع ن لسم ندمان # قاحسان ا »

 نكي اهضرغ نع تلاز اذا ةضيرف لكو هللا مدفام اذبف.ةضيررف: ىلا الا ةضي رف نع هللا اهطبهسمل ةضيرف لكلا
 هلل م دق نم ممتجا اذلف تاتبلاو تاوخالاك رخا ىدلاو.مالاو نيخوزلك هللار غنا“ يلا .كلتف ىقب ام.الا احلا

 «هلع ىنالف ”ىش قب لنا رخآن لذاك ؛ىث *ىتب بتاغاالا# مح يطعاف م دق نك. راب رانيا

 نع# يع

 | نميه اران قيغمسا ا. نسوا ىلا نب ليعمسا انن ذا نب ىلغ نب نسحلا | ابن قاجسا نب ركبوا 4 امدح د

 ْ .نءط نيح هنعدللا ىضر رمزا بلت مكحلا نبذاوسم نا ريب للان ةوىعانم لاقت ةبقعنب ىمومام نعةبمع 53

 'بوقمي انثىتدلا هتلادبعنب لعانن ىضاقلا قاحسا نب ليعمسا انن ىدادغبلا دم نبدش رفعج وا يانريخاط |

  نمرخاو هللامدق نم مدقولهللا ماوهنع هللا ىضرب ري ضْنا رفلا كاعإ:نملوالاق هنااههع هللا ىضر سابعنب!

 | ىلا الاةضيب رفنع لجوّتع هللااطبم ةضنيرف لك لامفر خا ماو هللامدقاماو هلليقف ةضيرف تلاعام هللا رخا

 / لجو تع شار خا ىل'كلتق قبامالا احلنكيملاضرف نع تلازاذا: ةضيرفلكو لجونمع هللا مده اماذبف ةضبرف

 0 ئ دي رخل نمو لجو يع هللا مدق نم عمتجا اذاغ تانبلاوتا وخ-. الاكر خا ىدلا ومالاو ةحو لاو جوزأك

 | ميحص ثردح اذه# هل ءرش الف ( ىث قبب مناور نا نم. تراك "ىش قب ناف الم اك همح يطع اف مدقأ

 | هللا لصّشلا لوسر ءاضقن «نالاق تماضلانب ةداسعنع ديلولا نب ىيحت نب قاحسا نع ةبقع نب # ىدوم »|

 ارخا اهيلومتلا دق اهياوهل ليقفن ةضيرف تلاءام هقلارخأ نمرخاو هللا مدقن م مدقول هللا جاور مع ضنا رفلا لاعا

1 

1 ١ 

1 
1 
1 



 ان (م خ) دب ؤني رصن وح لع 4 "فرصيو هاب رضي ليسلا ذئموالثم هل سابع نباو يلع برضو الثمهل |

 , (؛ج)  عشئارتازاتك) (ج.) ٠ ٠ (ضيغللا عن كردتسلا)
 يك بالاخ 01

 '؛ 71 7

 ا كم هماوهينال خوه 7 قونلخرلا ةررعلو 0 لاسم اجلس

 نبالاق فصنلا تخاللو اناا هنب الل لعجت كلذريغل ىب ْضَقةنع هللا ىضر زمعناف لجرلا لاق ىش * هت>ال سلو

 ىناىنربخا لاقق ىرهزل ثيدح هلثركذف سؤاط ناا تيل ىتح اذه هسجوام رجال هللا ما لعأ منا سابع

 متلفف سابع الاق كرو فضصن الف تخا هلودلوهل سيل كلهؤ صان ا لجو نع هللا لاة لو سابعنبا مسعلا

 « هاجر خم لو نيخيشلا طرش لع حبم ثيدحاذه ه«دلو هلزاكناو فصنلا اهلا

 نعديبع ننس نوب نع بهوان رمعم وبأينا ىلالملا نسملا ن.ىلعاتت بوتمي ندم للادبع وا انربخا.»
 كدنعام لاقى دنعتلق لس وهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر نعدملا ف هدنع نمر متلاقلاقراس نب لّدعم نع نملا

 « هاج رخو نيخيشلاط رش ىلع ميص ثيدح اذه# تيرداللا ىردا ال تلق نمعم لاقسدسلا هاطعا تلق

 امهنعهللا ىضر سايعنا نعةم ركع نعسوأ نءبيهو انثرمعموناانن نسحلا ن لعانن هللا دع وام ناقل د

 * هاج رخم لو نيخيشلا طرش ىلع ميك ثيدح اذه# دلا ىنميابا هلمجهنع هللا ىضر ركبايانا

 نع هيبا نع دانا ىفان ا ىنربخا بهو ن هللادبعانت رصن نيرح نب وقسي ندم سابملا وبا انادخ لف
 : ديزل ةوخ الاودملا ثاريم يفر اشتساام نع هلل ىضر باطملا نب رمم ناهي نعت نيديز نةجراخ

 هيبا نبا ثاريمب ىلوادجلا نادئموب ىرب هنعدّللا ىضر رمناكو دخلا نم ثاريملاب ىلوا ةوخالانا ىنأر ناكو

0 

 أ دسم يسهم | ا ايام مس سا

 مسي وسو و

 ف

 0 م
لثم كلذ ف رمعل تيرضف رمانا ترواف دز لاق هلوخا نم

 1 | سابع ن هللادبع وبل اط ىنا نبىلع برضو ا

 | حيحص ثب دح اذه» ديزنف رصنا وحن ىلع هن افرصي وهن ايري ليسلا ذثم و(١)الثم رممل منع هللا ىض ر

 ١؟ليسلاب ةرنغو ىلع لثمو رجشل ايديز لثم نكباو ثدحلا اذهيفافالثمرك ذنإ )00(

 لاةفهماو هيب الهتخاو هم . كرو يفو لجر لاف لجرس ا عنا ءاحلاق ةماسىا نع ىرضهزلا نع# رمعم ©

 سايبعنااق فيها خاللو فصنلا تنال ىضقر < نافلجرلا لاق *ىث ء هل نعبلو فصلا ةتنل

 ىناىربخالاتق ىرهزلا توتمفياهلل جر كا ذنب نمو اط نا تعقل ىتح اذه هجو ام ردا ملف هللا ما معا متن

 ْ متلقف سابعن لاق كرام فصناهاف تخا هلودلو هل سيل كله قرصا نا هللا لاق لو س اع نا عمس هبا

 ش : * ( م خ ) دلو هل ناك ناو فصنلااهل متنا

 هيلع هلا لص هللا ل وسر نع دملا يف هدنع نم رمت لاق راس نب لّمعم نعنسملا نع سن وب نع « بيهو
 ماما نمت عملاق س دسسلا هاطعا تاق ك دنعام لاقى دنع تن تلق لسو هلا و

 ه ( م خ ) دحلا ىن ايا هلي زكي ]ب اناس اعنا نع ةمركعنع بوبا نع نع * تيهو

 د زلاق ةوخالا و 0 دحلا ثاريميف هراشتسا املر معزا هيأ نع دبزنا هجر راخ نع هم هنأ ن 0 « دانزلا نا نبا 2

 تب ضو هنر واخ ةوخالا نم ىلوا دجلانإ ذكمون ىرب رم اك ودل نم ثاريملاب ىلوا ةوخال' نا ىبأرناك



 0 -- ريلوالف قاف ضاارقابللا | 2 ا

- 

 (ةدجلا يف رككا ءاضق )

 108ج ؛(نفئارفلا)ب اتك) 2722 عمسم» ١ 277 عضصقلتلاوم كرادتسلا )
 |« كلذ, ذخايلف هرف ةركلالع هيضاق لاكو ةبتع ن ديلولا ىلا ىلوسر تناف لاق فصنلا .تشالإوةيناشنلا

 «هاجر خم ملو دانسالا مسيح ثيدخاده

 هللا دنع 3 مصاع نب ل عانت تغالاف 00 كابجن دما ان ةادغب قاق دلادجان نامعور توبا # ابرب ملأ د

 باف ضنا فلاب كاملا 1| اوقخا !سودل اودهيلع هللا لص ىنلاىل لاقل اق: امهنع هللا ىضر ناهد نع هنا نعس واظن ا

 داتا مصاعن ىلع ناذ داتسالا حب# ثردحا ده «ركذلجر لو الف

 يو اط ن تادع ن فسار وب رسمي مج ربع نبا و ةنييغ نب نايقنسو ىروتلا نايقس لترا دقو 9

 نايف ألا نوراه نب دب زب انن بل طيبا نىيحتانل بوقعي نب دمع سنابعلاوا ها :.دقم (ىروتلا ثددحاما)

 هنيبعن نايقس ان ىبحت نت ىيحبان رصن رصن نب دجشات ىديف زبسبلا ىنجبنوا هايربخاف (ةنييعزباثيدحاماو)ىروثلا

 (رممم ثدحأماو ) ل رج نا نع قازرلادبغ ًاينارصن نب همحانت ينوب هاربخا( مرج ا تيدحاماو)

 ا أ نعس واط نإ هل هلثأ دبع نع يكرم أننا تاديعألا لادع أننا هدجوملاوا اننا ىراتسلا سابعلاونا دايز

 أ

 انمارماما افضل ارفللاب ل املأ اوهملا ماسوهل |و هيلع هللا لص 20م لاقملا احتل هلأ ىلع طاع نانع

 « ركذ لجر ىلوالوهف
 اةدحو)نايفس اننى ديجلا انئىسومنب رشنان (الاق)لدملا ذاشمح ن ىلعو قاحسا نب ركحنو ا م انربخا )ف
 | لسمواأبا قاحسان ركبوا (ان ريخاو )زايفس أبنا ئفاشلا ًاناناملست عينرلا أب ابنا 'بؤقسن دمحم سائملاو ا

 وال وضردم هنع َفاىضرركب ىناىلا ةدملا تءاجلاةسيوذن هصيبق نع ىرصضزلان ء نايفس انك ىنعملا اننا

 شيما ءاخ هللا باتك يف كل تملعاملاق تام ىلةنأ ناو نبا نا نااتح ىلنا تلاتف اسودل اوهلع هللا لص

 هللالوسرنا هنع هل ىضرةباشنةريئم ادبشف مهأسف سانلا لسا - واثيش هيفيل وهل او هيلعّنلا لمعلا لور نم

 |«سدسلا ركبوبا اهاطعاف ةملسم نب دمحدبشف كعم كلذ عمس نم لاق س دسلا اهاطعا !- وهل اوهيلع هللا لمص

 اذه

 ةفوكلا را اكو ةبتعن. ديلولا ىلا ىلوسر تنافلاق فضناا تخاللو فصنلا ةنالل نميلاب انيف ىضق

 * ميج كلذ 34 ةخايلف ه هرذ

 7 لو آو هع ا لع ىنالاتلت سابا زع 0 هللادبع انن ا «ىلعو

 لسوهل اوديلع هللا لص هللال ور لاق هيبأ نع سؤاط نا نع 3 ةنيبع ناو رمعمو ع 0 هلضرا

 » رك ذ لجر لؤالف ضئارفلا تتا اف ضْارفلاب كاملا اوقلعا
 ئاوانبا نا نااتح نات تلاتفركب ىباىلاة دملاتءاجن لاق تب وذن ةصيقنغىرهزلا نع © ةنيبع نا »

 اكيش هيف لسو هلآو هيلع هلل هلا لوسر نم تممس الو اح هللا باتك ىف كل ت تملعام لاق تامل ةئدا
 كلذ ععس نم لاق س:دسلا اهاطعا 0 وهل اوةيلع هللا لص هللا لو سرنا ة ةبعشن 5 ةريفملا دهشف سانلا لانا

 «( م خ) ضدسلا ركبوا اهاطعا ةملسمنب دمج دهشف كم

 رممم وف

| 

 07ص رشحت 2 نيف

 تت نيئنس سي يي فلفت

 ادسنس يي ىذا

 اول



 (؛ج) ' (ضئارفلاباتك) 2١ ( صيخلتلا عم كر دتسلا
 تاركسالاو مالاى نمدحا مهعم نكيملاذا بالا نم ةوخالا ثاريم لاقهسا نعتدان نب دز نب ةجراس

 نفقوخالاو مالاؤ بالا نمقوخالا ممتجا اذاو مهنا مهتاناو هركذك زك ءاوس مالأوبنالا نم ةرخالا
 « بالا نم ةوخالا نم دح الدعم ثاريمالفركذمالاو بالاىىف ناكوبالا(|

 ىفقثلا لمي نب ةيفاوبا اثث نوراه نب ديزي انثدح بلاطيبا نب ىيح انبوب ن دمت سابملاو ا انئدح أ

 بالا مدازامارامح ناكمابانا اوبه لاق ا نبدنز نعهيبانع بهونب ورم نع دانزلا يلا نع
 *«هأحر م1 ودانسالا حيي ثيدحاذه# تلا مس كرشاؤابرقالاا|

 ىا نبذار < ندمان تينا ماحوا اذ بوانب ؛ نسملا نب نيسحلا ةانثدح ىذلا ثيدحلاب «# هحرشو

 تت

 مأو ب تال 0 ماى مهنع هللا ىذرطزو هللادبعو يلع رم نع يب .عشلان ع ليلوانإا نءفا انااا

 ممدرأو ملك م ماولاق مب . كلذو مملثيف مالا نم ةوخالل 1 مالاو ب نالا ن< ةوخالانا مال ةوخاو

 « ثلثلاف ءاكرش هيارتالابالا ظ
 مدان دوم و ىيحنن ىيخئانن 0 ندمج هللا دبع وان“ ىذا رجلا دا" ندم ىحوا# انزبخا 2

 ا 0 لاق (هنعهللا ىضر رسأ ,عنا 0 ينانا نع هللا دبع نب بعصم اندم نافل (الاقزلا

 تثخالللو فصنلا ةننالل مولك س انلاىفهنودجتو ل وهل ار او هيلع هللا لص لال دهر ءاضقىالوىل امتهنلا باتك يفع ٠

 ا * ه أح رذن ل و دانسالا مي ثردح اده* فصنلاا|

 نع ميهاربا نع شمالا نع ةيواعموأ م م دمج: ىدنقر مسلاىيحنوا » انربخا 2 ا

 ةنيالل نميلاب انيف ىضقا ذاممنا تلقف ةن.الل لاملا تخاو ةنبايف لو ريدزلا نبا ناكلاق هنا ديزن دوس

 مالا ىن نم دحا مهم نك« ملاذا بالا نم ةوخالا ثاريم لا# هببا نع ةجراخنع هبا نع 4 دانرلا ىلا نبا ظأ

 نب ونالا نم ةوخالا عمتجا اذافماةناك هاثاو رك ذكم رك ذءاوسمالاو بالا نم ةوخالا ثاريكب بالاوأ

 « بالا نم ةوخالا نم دحال ثاريمالفرك ذنبي والا نم ةوخالاينناك و بالا نم ةوخالاوأ

 ناكهابا نا !وبهلا# هك رتشللا يف تباننبب دب زنع هيا نع بهو نبورمتنءدانزلاو ا اننى نب « ةيادا )|

 * ميه ثلثلا يف مهن كرشاو ايرقالا بالاق دا زامارامجأ

 جوزو مايف طازو هللا ديعو يلعو رم نع ىبعشلا نع ىلا ىلا نبا نعىلا ان'ىليلىلانإ نارمت نب « دمخ ١

 مماولاق مهلا كلذو مهثلث ينمالا نم ةوخالل هاك رش مالا وباللا نم وخالان امال ةوخاوماو بال ةوخاو

 * ثلثلا ىف ءاكرش مهف ايرقالا بالا ممدزت لو مهلك ماون 0

 ءاضقيفالودللا باتكيفهنودجتال "يم لاق سابعن !نع ةكيلم يلإ نبا نعهللا دبع بعصمانن 4 ةنيبعنبا »|

 « حي هفصنلاتخاللو فصنلا ةنبالل مهلك سانلا يفوت رادو هللا كوكو ]
 اذاعم نا تلتف ةنبالل لالا تخاو ةنباىف لوقت ريب لا نا ناك لاق دوسالا نع ميهارأنع ء#« شمالا ج |

 ا

 يس اورق معلا كين هد



0 0 0 

 3 / هك * هاج رخم لو نيخشلا طرش * ىلع ميك ثردحاذه» دع لعاما لضأ ْ

 ْ انا ميهاربا نب قادسان ميهارا اننىلاعت هللا امسرح ةكع ىنامنصلا ىلع نب دمع هللا دبعوبا ب انربخا 9

 ىلا نع قب راز نييرامعان مدانإ ئياح ديلا ديعنب ىيحلانب ة دجنن دما انن هيقفللا رضنلاو ا « انربخا :

 ان ىرفملا دوام نقرب نب رفع نإ يي هدا تيباتلاوإ اركثا قاحسانب قد « اندح ظأ

 ةوخاللاو تالملاىنب نود نوئراو: مالا ىبب نايعاذاو نيدوا اه« ىصوي ةيصو دعب نم اهم ورش متثاو ةيصولا |

 ت راطلاوق ادساىفا نعساثلاهاوز ثيدحاذنه# بالام ةوخالا ع نمبرقا مالا وبالا ن ءمل ودخل ومالا نم

 | ء « تباثني دز نعىونفلاءذه تحصدقو ناذشثلا هجرخمل كاذل قيرطلاىلع شادبعنبا|
 /نعميبانع دال ىلا نبا ىربغا بعونبب هللا دبع انلرصن نب حاتم بوعي نب دم سابملا وبا ان ل. هانج ميا

 ا ظ : ( ءخ) قب ام باللو قبام ثلث ماللو ظ

 *( مخ )دج لعاما لضفا ىنأ ريا: هللا ناك املاق دوعسم-ن.!نغ عقار نب بيسملا نع قورسمنب « ديس أ

 .تافامو ع «1 لاقت كتاقاف ةلالك1الاقف توما دنع صوأ نيمعنا سابع نا نعد ١ نع # سؤاطناا و '

 ه.(مع) هلدلوالزم لاقأ
/ 

 ' م تيعضاجللا (تاف) (م) ادلاوالو.ادلؤكرتب [نم ةلالكتاوأ

 و 0 . 3 - 2

 (ىاريل ىلامت هللا ناك ام لاق هنع هللا ىذر 712 هللا دنع نع عفارنب اقييلاع نعقو رسم نب ديعس هنا نع

 !تولادنع ىصوا هنعدللا ىضرباطالا نم ناس ابعن ا نعهس ا نعس واط نا ىنريخا مم رج نا انى زرلادبع

 اةساج ص * ل>ونيخيشلا طرنش ل !ع مح ثيدحاده#هل دلوالن . لاق 2 تاقامو سا. ل !لاق ت تاقام ةلالكلا لاف

 # هيف هتمح ١ ان" ىف لسوهلاو اوهيلع هللا لص هللال وسر ةمهحارامو هتبطخ يف نأف دنسملصالا قوهو

 "ع جاما لأ ةلذاككلا امهللالوسرابلاقالج رنا هتعدللا ىطر هةر نع ءنحرلادبعن عثرت ةملسىل أن نعؤا م

 اذنه ها: دلاو الوادلاو كرت 0 ا نم ةلالكلاو ة الكلا يف مكيف هللا لق كم وتفتس فيصلا ف تلزي ,ىتلا ةناآلا

 * هأح رج 00 لس 8 لف دانسالا مك ثر ددح

 أ ةحراخ

 رب هى نع. نجلا دبعن ةملسىبا نع قادس ىنانع قيرزنب رام انن مدان يىيحاشم «ىناما ىبحن
 .ةلذلكلا قكيتف هللا لقت كلنوتفتلس فصلا ىف: تار ىتلا ةن الا تعمسام لاق ةلالكتلاام هللا لسر ايبلاق الجرن ا

 ا
 ك2

 متو ةيصاولا لب ةنيدلاب لسودلا[ اوهن 5 ع هللا لوتس رز ىطقي لع نع برترالاع نعشق ا>ساىنا نع 24 نايف 92

 مالا نم ةوخاالاو 0 تاللعااىننوذ ل نهر وح : مالا ىب نايعا ناو: 4 وا دوا امى م ةيصودعل نم اهبورق

 ل كل 0 , 16 نطئارقلا باتكز د وسال © صيخلتلا عم كر دتسلا ا)

 : 5 «ةأجرخم لو نيخيشلا طش ىلع مص ثيدح اذه * ىتب ام باللو قبام ثلثأ

 نايتس نع التو ور ن ةن واغمانت رضنلا ن . دمحانب دمحانم هب ىلاين دما ن ئدمخ ركل ونا 0

 ظ)ظ2*32*<طص)5ببببببببببببب1-777771101-١ رك نوني ثدي لاا مدل يا

 5 " ٠ 8 52 ني 2:13>>أ1أ1110]1[1[10|[|10[|]10111101|01]||ز||||إزا 1 2-02--- 21101101100010 ]0 ز ]1
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 "046 ة # ةيرانلد : .هبالا نم ةوغالا نم برقا مالاو بال ع نم ةوخالف|

 نا - مع)
 دنع يوسي سي

 ذا



 (4ج) ا 20 ( صيخلتلا عم كر دتسلا )
 ظ ب رخن لو نيخيشلا طش حيمص ثب دحاذه# تخالق قامو ,
 لعدم نعدابزلا ان .! ىنربخا بهون هنلادبع اذ'رصن نب رحنازت بوعي نب دمت س ايعلا وا اند

 دلوعمالو ركذلا دلولا عم نونو الومامالاو ب بالا نم ةوخالا ثاريم لاق | نع كرات ندير نب ةجراخ

 اذه لثم ثردح ريغ ىلع اًمفادقو هاجرخم ملونيخيشلا طرش ىلع حيوص .ثيدح اذه * اع. كوالا ماو

 * هنع ىلاعت ل تبان دبز ىوتف نم

 دك ذاداد ! ان راوس نب ابش انث ىنيادملا حور نب هللا دبع انث ىضاقلا لماك نبدمحا م انربخا
 نإ «: وح الا نا ىلانتف.نجرتقل ىتنو قاع ناقل اكول دل اج قل ىضر سابع نأ نع سابع نبأ ىلو#

 حر ثي دح اده# س انلاد»ثرا يور اصمالا ىف ي مو ىلبق ناكام درا نا عيطتسا ال نافع نب نابع لا

 * هأح و و جايشالا

 دابولا ىلا نب نمحرلا دبع يتريخأ بهو نب 7-5 ديعان" رسصن نإ رحانت بوعي نب دمح سابعلا وبا # ان دح وف

 ثب دح | ذه هادع اصفزاوخا برعلامالك يف ةوخالا لوقت ناك هبا هيا نع تبان ن بدو نإ ةجراخ نع هبا نع

 : * هاجرخم ملو نيخيشلا طرش لع عيه

 دمش هللا دبعوبا ان (الاق)ى دنقرمشلا دمح ندمحا ىيحب واو ظفاملا بوعي نب دم هللا ديعوبأ ا: دج 9

 نع ةنالق ىلا نع ءا ذملا دلاخانب ديجا دبعز باه ولادبع ان ىلهايلا دالخ نب دم ركب وبا انملمالا طلت

 ثردحاذه# تباننبد ز زىتماض رفا لسوهل وهيل هللا لص هللا لومسر لاق لاق هنع هللا ىضر كلامز, سنا

 * هاج رخ ملو نيخيشلا طرش لع مي 8

 نعروصنم نع ةبمشانت ساياىبانب مد ! ان'نيسملان. ميهاربا ان ىضالان سان نمحرلا دبع 4 انربخا »ف

 ماللو عب لا ةأرملل لم نبوباو ةأرسايف هنع هللا ىضر ريفا لاق هنع هللا ىضر هللادبعنع ةمقاعنع ميهارب

 عم نوثريال مهما مالاو بالان ني وخ الرقم عم لاق هيبانع ديزنب جو نع هيأنع د | للا ىلا نب ؛اد

 *( م خ)) ائيش بالا عم الو نبالا دلو عمالوركذلادلولا

 كثلثلا نع مالا نادرنال نيوخالا نالاقف تامع يلع لخد هناس ابعنبا ىلوم ةبمشنع « بئذؤلا نبا )ف
 ناكام در اناعيطتساال نامعولا مف ةوخابا همس كموق ن ل اهلي ناوخ الاف سديبأ )| همالف ةوخا هل ناك نا هللا لاق

  حعيحص * سأ لا هب شرا وو ( أصم اللا يف يىّضمو ىلبق

 *( مخ ) ادعاصف نا وخا برعلا مالكىف ةوخالا لوقت ناك هبا هيلا نع ةجر اخنع هيانع دانرلا ىلا نا »

 لسوف هبيلع هللاىلد لال وسر لاق سنانع ةيالق ىلا برع ءاذلا دلاج اينن « ىنّدثلا باهولادبع ِِظ

 *( مخ ) تباننب ديز تما ضرفا
 | يلا ةأسلا لج ن 0 أ ىمايف رصيئال ادب نع ةاعزع ميه ار نع روصنم نع 4 ةمش)
 - | 0 بصب صثثثتثتتتيييميخ سنس

 : ةوخاب انام ل كموقنا بلل ناوخالاف سدسلاهمالف ةوخأ هلاك ناذ جوزها لاقت رغلا ل ءمالاا دربال
 / : و د يبول ثا رهه _

 4 1 اا م لكل 2

 رس ل مو يي د 34 ْْث يك و معإ 2
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 (1ج) ©. 6 ضئارفلا باتكْ) 2 سو ) ( صيخلتلا عم كر دتسلا )
 |عرودس ١. ناناه هللالودر ا ت تلامف مسرلا نب ديت ةأرصأ تءاح لاقدنغ هللا ىذر راج نع ليمعن ا

 .تاريلا 3 - تازف كلذ هللا ىعشت لاق لك ١ الامال عدد :املامدخلا انمي نا واديبش دحام ون كلم امهوالتق

 ٍ نا :مثلا امهماو نيثلثلا دعاس ىت ١.: طعا لاف امبمسىلا لسوهل او هيلع هللا ليصل لوس لير

 * هاجر خم ملو دانسالا مير ثيدح اذه

 نعذانرلا فانا ىف ىربخا ب هون هللادبعاننى دال وما قاس رصن نأ رحجبانن بوق ندم سا علاونا# انثادح ٍِظ

 "اكن تمتلاا لا ناك ةدخاو ةنآ 0 كرو 3 رأاوا لجر ايفون اذا ةهيبا نعتبرأن ندد ز نب ةجراخ نع اب |

 | رف نم" رشد 10 ا ابدع القطب را د نبعم ناكناؤ ناكل نحل ناك كلذ قوفافا نيا

 .ثانالا نمكلذ قو نتن اتاك نافنييثنالا لح لثمرك دلل مهني داوالورف كلذ كعب كب د ةرصن َش ضعيف

 #« هاح رخو نيحبشلا طّرش هش ىلع حبحص ث دج ادذه# ناثثل ا نه ناك

 أ رجاتلارز ولاىا ن نمرلا دبعوب'( انريخا دقق ) 4 ادصلا ةفاك دنعةحح تنانندنز ليواقا مالا لاق )د

 1 .تبانن ديز باكر 0 اههنع هنأ ى ضر سايعن ان'ةملسيلا نعور عن دمج انثىرا ما اك ىزالا مارب اخ 3

 * انثايلعو انئا يح لص اذكهانا ا لاتقل وهل و اوهيلع هللا لص هللا لوسرمع نإ نأ حض هللا مف

 ٍ « رقةينأ نعرا نإ عيرلاانث 2 ليعمسا نا 00 ااوبا لم ًابباهيقفلا قاحسا ن 0

 « ةعاجامبقوف اة نانم الا لا لاق ةلسوهل او او هيلع هل هللا !لص تلا لا هنع هللا ىكر قرع الا سوم ىلا نعدهدج

 2 + زل ننيسلا انن مدع نديسا انيىناهص اللا دهازلا هللادبع ندمحش هللا دع وا انريخا ِِظ

 تخاون ا تنبأ و هنبا يفةعسر نيناهسو ىسومابا تعا لاق ليبح رثنب ليه نع ىدوالا قسى ا نع
ِ 8 ٠. 

 تالض دقل لاف هن ريخافهتيثاف انعباتي-هءافدوعسمن 1تناالاقو فصنلا تخاللو فصنلاةِْ الل الاةفما و بال

 سدنسلان الاةنالو فصنلاة: الل ل وهل او هيلعهّللا ىلص هللا لو سر هن ىنضق اء ىضقا ىنكل و ني دتبللا نماناامواذا 1

 م و 2 0 ١
 در

 اهوا لتقدمس اتننا ناناه 0 انف عيولا نبدعس ةأرسا تءاج لاق راج ْن ء ليمع نا# .نع ٍِظ

 لسراغاثا ريملا بأ - تاز كلذ ىف ّشاىضق لاف اللام 7 3 الام 0 57 لاو اديهش دحا مو كم

 «حيحص» كل وهف ق آمونمثلا اهبماونيثلثلا تاع ين 1 طعال أذ امهمجيلا لسو هلا اوهيلع هللا لص هلفا نأ ومر

|| 
 أ فمنلا اهف اجب كرتو ةأرلاوا لجرلايفوت اذا لاق هيا د نرعدنز ن ةجراخ ن عءاهس أن نغ © دازلا ىلا ن 9

 ةيهخ نع نا دح اب ًادبسو مهم دسحال ةضيرف الفرك ذ 000 نولفز 1 رولا :اك ناف

 [ةهباد كاي هعبز نب كاياسو ىسومأإ ابا تم الاق ليبح رشن لل سه نع ندر سبقىلا نع # ىروثلا 9

 [هتريخاف هتبلاف عب انيس هناف دوءسمنبا تئاالاقو فصنلا تخ اللو تفصنلا ةنيالل الاق نيوال تخاونا

 1 اوه يلع للا لص ا متاع ىضقا نكحلو نيدتبلا مانا امواذا تالض دقل لاَمف

1 

8 
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 ع



 ظ»”**ش** 7 77177117

 (4ج) 2١ 6ضئارفلا باتكْ) 220١ «م+) (صيخلللاعم كر دتسلا )3

 ن ف يعأبا ليعشن لل 2 ناسا 5

 ضيم لاما لل د نايتس ورم 00 0 آ

 يلب راع ةائيالا 8 تس ثيدجاده#أم ى ص نمتادجنال ة هصب رفلاىف ناناآلا ا ىحنافلارب ظ'و. :

 * فرعنع ةفيلخن ةذوهنع ىسومن. رشن نعقادسا 3ك ولن ةلع هلو[

 رياجن لا ا ةميلخ نإ ةذوه ابربخا ىمومنب رشد ان 0 ركب وبا 4 ةدح ف |

 صا قاف: ىنآذلا - ضئارفلا اومامتلاق لس و و هل اوهيلع هللا ىلص ىببنلا نع نع هللا ىذر دوءسمن.!نعا

 اهلتخا اًذاو 0 ااقءامهم لصف :ادحانادجتالف ةضي رفلا يف نانمالا فات ىت> + .نخمت للاذاو ضوبعم

 * ليمش نب رضنات 1 اذا

 ديلؤلا وبا ان (الاف) لجلال ضفلان نيسحلاو لهذلا ىبحت ن دم ن ىيحانث "ىناه ن اص نب دمتم ىتدح »|

 يف وم يبا هنع هللا ىط اال و ري مك لاه كفل نادي عطا ع وعأ لل القوا انثئىسلارطلاا

1 

 ةانييقلا مي هبافافوقوم 6-0 ناواذه#*ضا راو دحتف مهن دحاذاو ىرأاب اوهلا موهلاذا ىارتش ا

 0 رمتو ركبىبا ىدعإنم نذ كلاجاو اذتقا لي بودل او هيلع هللا لص هلوقهد ْؤ ىلإ وإ

 7: 0انا 0 100 ودل لفشل شلل قد

 فايد نا نب ةيعش ا 3 وح نب بهوان" قوز نب ميهازإ 5 بوهع.ن دي“ نس ءانعلا ول ب اذن 0 3 ا

 نع و فل نءقاحسا ىف نع ئداولا ناهس 0 زيك ندا انثراسنب دما رو اعلا ونا (انن دحو)

 نأ كلا رع اهماي لاق ىلا سعينا ناف ضْا رفلا لمت نآرقلا مكتمأ رقنم لاق نعال ىضر دوعسمن هللا دبع

 ةتيسحال لاقناو ريذ ة داب زلاق من م لاقناقرح : مان ضرغاىلا نعالا لوقف نارقلا ارقا اناؤكومف ة متلو وقفا

 * ه اثم دق ي دلا لس رمل دهاش نيخيشلاظ رش ىلع عردص فوقوماذه مانو ة#رج امماييلع ء كلضف ا لاقت

 دمج نب هللادبع نعقرلا ورمتنب هللاديبع ان ىنا 3 قرا ءالعلا نب لالهانت هيّمفلا ناكلس ندمحا 4 انربخا 9
 0 هدب ١ ا ا

 02 ا

 نأ رثلإ اومن“ م و هل اوهيلعمللا لص هللالوسر لاق لاقد وعسمن !ندىرجمللا راج نب نامللس نع « فرع | ؤ

 فاتح د ل ظنو ضيةيس يلعلاذاو ضوبقم وسما قاف سانلا هاوتطو رضماوللا اوملعتوسانلا هوملغوبأ

 د منك نوه لاف وردم ا نعل 6 ور اذك حيحص * ام ىضق نم نا دجال ةضب رفلا يف نانثالا

 ١ : 0 ناماس نع لجر نرع

 مم الديد ملاذ متوممل اذ !يسومىب ىلا تك للا تأ سلا ن | نع ةدانقنع « لالهوا)

 ١ « حبحص» ضنا رقاب اون دحتقت

  هيقاناف ضنار هلا لت اف نأ رقلا تمر قنم لاق هللادبع نع ةديبع ىلا نع قاحسا ىلا 0 َ

 تدييحم

 | لاقمن لاق نافرج اهم ضر فنا ىلا ع الا لوعيفأرق !اناو لوّميف من لوقف نارقلا أرقأ رج اهم انلاغىبا

 58 : خرا تع ء كلضف اه لاق هتئسح ال لاق لن نا ءربخ 1

 لت ١

 هلا 2-7

 ل د بحئاذا 9

 ا 0-0 بدعتو 0
0 

.١4© 

 4و



0 
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 سو كي

70 
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 ظ 2

-- 
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 ا

 0 0 ىلا

270 
50 

 هصن رد هك

 )0 ظ اوبال مدس كاع اذه ا هلكلا فلو بار د ثلثف ةلاغال
 ١ ادم ننعاتن هلأ اناو قيتعلا هلصا نمءالض ١ بابحلان لّضفلا ابنت دهازلادوا دن دم ركب وا د د

 | عساو ندم تعمم لاق نشررقا ىلوم دلاخؤبا كضانست سعزا أبنا نوراه ن ديزؤانت ىثدلا زفجنا

 | هللا لودر نع كدج نع ىنثدخ ك انازا لالبات تاقف سؤم ىبان ةدرتقان .:لالب ىلع تاخدلوق ىذزالا

 تاوانزابج وك امكسنا هللا لع قح تافه هللا امره ىداولا داو منبج قل هبأ للسو هل ءاوهيلع هللا لص

 «هاجر لو دانسالا مي ثيدحت اذه هاهتكسال

 دوسالا نب جاجحلاو :عىحايرلا تاهولادبعن زمان بلاغن دمج انتىزورملا رصن ىبان ركبؤلا « انربخا »

 اولا لسو هلاوةنيلع هللا لص هللا ل وسر لالا هن هللا ىذر ة ةررص ىلا نع حعاض ىنانع عساون دم نع

 دائضالا م مم ملعت أمس انلا نرع ذرتلو كبلقنم برعلا بحاو موسلاجو ء ارقفلا

 «دوسالا نب جاجح نم غمس ىجأيرلا رم ناك نأ
 7 + قاقزلا كاك رطبا: ه

 د[ ضن ١ رفلا بانك لوس
 نضقح ىثدح سرواى ان ليعمسأ ان ىدسالا ىسومز مهاك قايسانب دجاركب وا 0 ا د :

 سودا اوهنلع الص هللا لوصو لاق لاق خوال ع نع دانزلا ىلا نع مهس ى يلوم فاطعلا ىلا نب رنا

 م نم عزتباملوأ ًالعو ىتنباهناورللا طناف ءاوبلطو ضئارقلا اونلعق ةربنهابا اب

 مم نب دايز نب نمحرلادبع قربخا تهون! هللا دبع انيرمدن نب رحب 1 توقعي نإ دمح سايعلاو ا 4 انندكح كه

 هللا لبض هللالوشنرنا [مهنع هللا نضر نصاعلا نب وزمح خب هللا دبع نع ىخونتلا مف ارنب نم رلا دبع نع ئرف اعمل

 « ةلداع ةضيرفوا ةمئاق ةنسوا ةمكحم هن !لضفورفكلذىوساف ةنالث معلا لاق لس وهل اودي

 #« انربخا ©

 هن ميرمص# هسفنل ثاثو تا رن ثلثو ماءط ثاثف ةلاغالن اك نافهبلص

 كلابانا تلف ةدرتىا-نبلال, 'ىلغ تاخذ لاق عساو نب دم تعمس ناتسنب سه زانت نوراهن « ددز.»

 قحبه كممل لاقرب ئداولا قذاو منهج لاق هنا لسودل ”اوهيلعّش ا لض هللا ل وسر نعكدج نع ىنثدخ
 «مصح# الكس ال هللا قاف راب لك امكسنذا هللا لع

 بعاو موسلاجوءارقفلاوبخا أعوقرم ةررهىبأ نع ءائاص ىبانغمساو نيدمحن ءدوسالا ن6 جاجتح ف

 : * ةقأ اجت( تاف) حرص و كبلق ن ءملءنام سانلا نع درتلو كباق نم برعلا

 م4 نظن ارفلا بانك وس
 ةربنهأبا | سول اوهيلع هللا لص هللا لؤسر لاقجرعالا نع ذانازلا ىبا نع فاطنلان ب انبر ميزي # صفح 9

 «ةرع هاو. صفح (تأق)« ىتم |نمعزياملوا هنأو ىسنن ام هوملعو ضنا رفلا اوملعت

 ىونا قالا لعلااعوق سم ورم نب هللادبع َنَع ىخؤنتلا مقارن نمحرلادبع ن نعءمنأنث ن دانزن ©« نمر لادبع 9

 "ذي لافسضن اك .دحلا '(تاق) ةلداع ةضيرفوا ةماق ةنسوا ةمكحن لا لف هف كلذ

 فروع» 2
 هديب ةييياتسم سي



 (4ج) ١ .(قاقولا باتك٠> فكي . (صيخلتا مم كردتنلا )

 هيلعةللا لصةنلا ل وسر تبمسو .هنمدشا هدعب أش هنم جان[ ناو هنمرسنا هدملاق هلم امنناف ع الآل زانهلوا

 * هاجرخإو ذانسالا عي يدجلا ذه هلم مظفاربقلاو الا ارظنم ما .ًاراملوقلسوهلار و

 ىوحتلا مساند ةييعن دم رفمجو ا 9 دادغب ىد لا ىراقلا درب رقعج نب دمج ركب ونا 8 1 كلو ل

 نع ةيراحنب دوز ال طكم ىدخ ىعاز والا درج هرج رلا دبع ىثدح ى.اسقرتلا كتءصم نب دم اني

 ا هللا لص للا لوسر نا هنع هللا ىضر ةملسمنا تيبح

 اعدفار يكتم الوارابج كثمب مل هللانا دم ايلاف مالسلاو ةالصلا هيلعلب ريج هأناف ه دمعت مل اا عا اهمثدخ

 تنك اموىتاو كنا ىباب كتالحا دقىبا ىعالا لاّمف ينم صتقا لاّتف ىبارعالا لس و هل أو هيلع هللا لص ىنثلا

 * هش بعصم نب دمحو

 ةحلط ىبا نب هللا دبع نب قاحسا ىنث دح ماهانث نافعانأ ب بلاغن دمح دمج ان: ل دعلا ذاشمحنب ىلع # انب دح ل

 هللا لص ينال لاَقف ت تييلال ها مكبحاينا لاقف لسودل .آوهياعّسا قص ىنلاىلاهنا هنع هللا ىضر رذىنانع هبانعأ

 هن بلا ىلا ةقك الا ىلع | نمليسلانمانبحم نميلا عرسا رققلاناف()افامجت قفل دعاف لاق هللا لاقل مسودل اوهيلع

 * هاجرخم مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحاذه

 قانكلا ةملسوا مييلسنب تايلساتن ةرينلاوبا اش فوع نب دما ب وعي نب دم سابعلاوبا 4 اندح ف

 هللال وسر تعمسلوق هنع هللا ىذر 012000 ىدعمن , مادقلا تييشلاق ىناطلا رباجنب ىدحب ىتثدح

 عمي ١؟ ىذألا هيفي سرفلا سبلي 'ىش ميج قركعد ءان رسكب افافجت )١(

 تممسو هنم دشا هدمب اف هنم جني ناوهنمرسبا هدعب اًقهنما# نافةرخ آلا لزانملواربقلا لوب لسو هلآاو
 1 © ميك + هنم مظفاربملاوالا ارظنم تيأراملوقي لسوهلاو هيلع هللا لص هنفا لويبصاو

 هلل! صَل لوسرزا ةيلسص نب بيبج نعةئراحنب دايز نعل وحكم ىنثد> ىعازوالا ان بعصمنب دم« نع

 لمفال تناك ام ىاو تناىفاب كتالحادق ىلا رعالا لاف ىنم صنتقا لاقف ىنا عالااعدف | ريكتمالو !رابج

 يدعن !لاق (تاق)دم نع حصاننب ديبعن دمحا هنذرغ . كالا لاق *ريخي ' هلاعدف ىسفن ىلع تياولو ادياكلذ

 «*بصرط دمو د هلق ودص ديبعنل دل

 لها بج يفا لاف لس ودل او هيلع للا لص ىبنلاىفاهنارف يا نع "ها نع ةحلط يبان. هللادبعن قادسا« نع
 ليسلا نمائبحم نموا عربا رتفلا افا اذاني رقفلل ديعاف لاهل لاق هنلا مس وهل او هيلع هللا لص يننلالامف تيبلإ

 د( مخ ) اهلفساولا ةك الا ىلع نم

 :تالكا ثالث مدانبا تسود الدني 1 الماملوق . لسوف او را مام اليسا تيعيس

 ك1 نفعت 9 تاتي عل 9 بيسو

 | بعصم نب دم نع ديبع نب دما هب دزفب < املا لاق ريخم هلاعدق يسف ىلع تيتاولوا دبا كلذ لمفال |

 : ناكن اف هبلص نمت تالكا ثالث مد أنبا بسح هنطل نمارش ةءاغو ىذا ًالمام لوق لسودل اوهيلع هللا لص

 ١ كئمر هللا نا دمج اي لاَمْف لِي ربجهاناف هدمعتجلايب ابارعا اهبثدخ ةشدخ ىف هيسفن نم ٍصاصقلا ىلا اعد يل وول اوهيلع

 ب , مادقملا تممس ئاطلارباجن ب ىبحيث دح ينانكجلا ميلسن نابلس انئىصجلا م ةريئلاوا د

 "لا لزانملواَريقلا)
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 ا مك
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 عسل ها انارمغا 0ك

 هين 2 ل دل دس



 كلا جا و 0
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 ( لاق كبجوب ىرا ىذلا ام هلا لوسرا ىنأو ىناب ت تشو مانا بادعيم تايه زوزو, ادديط تاس

 (:ج) ' 6قاترلاباتك) 7 ١ 6.0 1: «صيغفتلا مم كر دشسلا)
 ْ « بالا الاصالمصل سيف هب ر ءاقلوجري ناك نف تل قحازسو هلو ل ماوس قال سر

 ّْ .ىدلاام نهرا دعاااب تاقذ كب وهو 05201 هللا ىضرس وأ نب دابش:لع ى تاخ دلاق ىسنب ةدابعن يي

 00 سيرد انيلاتوعاعم تاقف لسو هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر .ىرم هتعمس ثن دحلاق ا
1 

 ا مكلحرا كوبا هللال وسر نب تلق لاق ةيفخ ةوبهشو كرشلا لاقوهامو تاق ,ىدعب نه ىتم | ىلع هفوذلا أ

 .تاقمهللاماب سانلا 5 0 نكلوا نجح الواتوالو ارقالؤاس نودي ال مج ارامأ ه5 أ لاق كدعب نم

 الما ديسش نم هاوي هم ردج اعاص مكدحا حبصي لاق ةيفثللا ا ءايرلاهللالوسزاب

 # هاج ري 1و دانسالا حيحص ثيي دحاده# رطفيف اس دلا|

 ١ اننىبضلا دوادن 520 ىراقغلا مزاحنب دمحا ان ةفروكلاب ىنابيشلا لعب دم رفعج ونا ىنريخا »

 ٍ .لاقلاق هنع هللا ىخر رد ذىلان ع ريم نب كيبع نع هالولبا مسمى ان ع هدب ىنذ د نع مق اربا َن باودعإ .

 . ةظعومى واح دسح ةحلاعمناف قولالسغءاو ه رح لإ اينيكدب روبقلارزلسوهل ا اوهيلع هللا لص هفالوشريملا

 ١ هاج رخم ل ىدانسالا رك ثردح اذه# ةمايعلام و هللا لظ يف نإ نك |نافكل : زج كلذلءار رب انملا ىلع لضو ةغيلب

 | نب ماشه انثنيممنى حنان ىدترملا دعس نري ريشننب دمجا انث هيولبب دما نب دمج ركب ونا 4 ىنادح ف
 ١ يَ > يس ربق لعاف هق اونامع مث ؛ًارلوق هنعمللا ىطرناهعن ناهع ىلوماق :اهتعمسلاقريين للادعان فضول ل ١

 ْ ربقلا كول وهل اوهيلعهللالصّللالوسر ملدا اق اذه نم مكب يبت كوراقارتل كدا رت خ1١

 1١ لوا

1 

 هوس

 «احلاص المت لمعياف ةبآلاةبز املوج ريزاكنف تل رت هيع دري ظل ىطوم نتيسصن ونيك

 نا دبعانااب تلّمف كس وهوهالصم ف س وانب دادش ىلع 0 نعد زن 4 دحاولا دبع

 [َمالوسردع اناني لاق وهلامو تاق لسودل او هيلعهّللا لصدتلا لوسر نمهتممس ردح لاق اك كيكب ىذلاام

 [زمالاقكوج و و.ىرا ىذلاامهللا لوسراي_ىاو ىنابت اقف يتءاسا ما ههجوب تأر رذالسوهل ١ او هيلع هللا لص

 [.ارقالو اسش نودبسب الما امادادشاب لاق كدس, نم كتما كرش ت تاقةيفخ ةوهمثو كرشلا ما ىلع هفوذلا

 | لاق ةيفخلا ةووشلااف تاقمخلاقوه كرش ءايرلا هللا لوسراي تاقوملامءابسانلان ؤازب نكاوا رجح الوانثوالو

 ْ « كورتم دحاولا دبع ( تلق )حيد « را غيفا .دلا تاويث نمموهد هل نرش اًعاص ؟دحا بصي

 نع يمن, ديبع نع ينال وما سم ىبا نع ديعسنب ىيحي نع ميهاربانب بوقعر انن ىبضلا دوادنب « ىسوم ف
 1 ىواخدسج ةلامصنافىولالسغاو ةرخ 0000 سو هلآو هيلعّسا لصدّللا لوسريل لاقرذفا

 ل ةمايقلاءوب لا لظف ن نط انافك زم * كلذلمل زئانجلا لع لصو ةغيلب ةظعوم

 برق لع اناو.نايم تاريلوم نافعنب 3 اثاه تعمس ر يجن هللادبع انثف سوني © ماشه وو

 هيلع هللا لص الور تممسيا لايانمزب كيور الو رادلاو ةيارك دنول ليف تيل نيو

 هلو

/ 

 ةييتوو

 ْ ؟دبز نب دحاولادبع انب ميهاربا نب قيم انن لضفلان ١ دمصلاذنعاتن نادم نب مخ نب ركب دمحا وا # انندح »

 اطدف ويش



 و ب ياا ا ب ب ل ب ا ل ب يي يل يل يي

 ليسو يع يل عل نيت
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 (ج) (قافرلا باتك) 6 6 صيغلتلاعم كر دتسلا
 هنتبعاشن نمو ةرخ الاؤاندلا سا نم همه ام هناهافكادحاو هت مونمللا لمج نم ملسو هل'او هيلع هللا لص

 5-0 هاجر خلو دائسالا حنيحص ردح اذه« كلهامدلا ةدوا يا ىف هللا لابن 1 مومهلا ٍ

 000 لزرع ديعتس نا ذب وس نأ دح يذ رلا اييدلا ىلا نن رك ونا ان رافضلا هللادبع وا «انربخا »أ

 مدان ١ ىاقنالاق يدوشلا ١و هيلع هللا هللا ل وسر نا ةنغ هللا ىضر حاركلا نب ة هيبعوبا نع نأ دعمأ

 « هاج خخ ملو و لسم الا .؟ ف دب .ثردحا ده « تار عبس مويلاف باقي روفصعلا لثم |

 ْن هللا دع اننئ هلا شادخن دلاخاتن ىبحنب دم نن ىيح اذ توقسي نب دمح هللا ديعونا انت دح 8[

 نمح الا 0 يصر 005 رس ريثك ءايشتملاو 1 نع حمسلا ىلا ماو دنع ثراملا نيورمع ىنربخا بهوأ

 1 ك] رشلا لسوهلا | وهيلع هللا لص هللالوسر لا لاقلاق هنع هللا ىذز هدج نع هما نعىردملا ديغس ىلا نبأ

 #3 هأجر م و د تاكا مع ثردح اذه #3 لجزرلا ناكل لجرلا لمعت نأ
 درس د

 12311 04627 فضق كملي ابلا - د ش٠

 ىنب دنح بوان ئبحب ىربخا سا ديعساتت كلن رشث ن. ديبع اننل دعلا ذاشمح نب ىلع « ىنتثدح 9
 هللا ىلنص هللال وسر ديعىلع دمنانك لاق هنع هللا ىضر هنا نع سوانب دادشن لع ىن* دخ هن زغ نب ةرامحأ

 * هاج رذم مل و دانسالا مي ثردحاذه «رغصالا كرشلا ءايرلا نا ٍ وهلاو هيلعأ

 نافعاننتس ب و دانب دمج مل احونا اش ىرلاب هيقفلا دن ليعمسا ركب وبادبجو ىلع تردحلاب م انئادح دقو »|
 هنعهللا يضر سوا نب داذش نع منغ نإ نم رلادبع ا 3 بشوخن ربش ان ما رمن ديم دبع 1 للسما ٍْ

 يئاريوهو ءاَض نَهدو ك رشا دّقف قاريوه ولص نم لوق لسوهلاو هيلع هللا لص هالو حست

 هكدا دقف قار وهو قادت" نمو لرش ثا دفغ

 م ركلا دبع نع رمممأبلا هللادبع أبا نا دبع أبنا هجوما وبا ألا ىزو رللا ا ن نسملا « ىن ربخا » ٍْ
 هيلع درب لف لاق ىنطوم يري نا تاو هللا هجوىنتا فقاوللا فقا يبا هللا ين ادلجر لاق لاق سؤاط نع

 غيرمصو كله ايلدلا ةندوا يا تا لاي مومملا هن تبعاشلن هو لج الاو-انندلا نوما نمت همها ام تلا 'ةاشكك|

 * ه وفعط ىدحن (ت اق

 هل 0 للا لص للا كؤسرنلا# ةدج نع هنأ ن نءعىردخلا ديعس بأن نم رلا دبع حببرنع ديزن 0 ريك » ا

 ه«رعص# لج رلاناك1 لح ىلا لمينا ىلتا كرشلا سو

 هللا لؤسر دهعىلع دمنانكل اق هببا نع سوانب دادشنب لمي ىنادح ةءزغنب ةرامت ىنثدح بوبا نب < ىيحن »|

 نهض مرعسالا كل يملا برلا نا م وهل اوهيلغ هللا لأ

 هللا ل وسز تعش سوا 3 دا ا نب نم رلادبع 3 اسوا 2 هان 1 ارهإ نإ 4 ذيج دبع ف

 قادصن نم و كرشا يق قر :ايقالا ل نراو كارب ءادقف نا , وهو لبص نم َلَوَق : لسو هلآو هيلع هللا لصأ|

 : «ك رشا دّتف ار وهوأ

 يقرب قا يئادفاو 1 فواينا هللا ينابلجر لاةلاق نس واط نغم ركلادبع نع لح دعم ا

 1 - تبعاشت نم )

6 

 | 3 ْى اياب
 - هدو

 كام 3

0 

| 0 

 هن“ تس

 [؟
- 

 كدلك



5 

 ا خبشلا ب

0 

 نإ

 ءالوا 0

20 
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 , للا ع
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 د 0 ةائسألا 2 اذه# انتعلب 3 و هلا اوهيلع عيه ْ

 اهنالوسز لاق لاقاهنع هللا ىخر رم نانع مفان نءىرمعلاد يم نب رمع 0 نبى بح ليقع ولاانث" ناماس

 ميسم

 - من اس يس نيو مو

 كك ٠ عقافرلا باتكذ 06 ( صيخلتلا ماكر دما )

 ىكرور وتلا رم يحال ء 0 نما 59 59 مج سيبو

 ! نه 0 2 ةابحلا لوط نانا تخيل 1 نا 2 * خيشلاب باق لسوتلاو اوهيبلع هللا لص هللأ كولبولا لاق

 ظ ْ : «داجزنم 3 نيت كارلو دش ىلع متي ثدح

 'نعدنالز زبع أ قع مزاحىبا نب نزلا دبغانت دارج نا مييهاربا انيةالز ن لعن عرش ركيونا# ابربخا 2

 | قدرا عصعا بلا مسوهل اويل هللا لد هللا لاوسو ناهنع هللا ىذز ةرلسقه ىنآ نع هللأ دنع تاطملا

 ثندح نم هحرخا عع نا داتتسالا خح ث لو اده# ها هللا للعيبتقاول سانلا نيعا هئعوبتت نإ رمط

 0 سحأ 3 هللادبع نب صفح

 ىفانألا 1-1 ىنآن ديالا ئرادلا كييهدس ننايعاتت ىزتملا همأس نب كم“ ن دمحا نس 1 ونا# ان ا 8

 أ طنا نه) تالططا قلرمع لا" هن هنا ع 2 نبذ ز نع ءنجزلا دبع نا: ىبسبع نع سس ايعنب سابع ىب الح ديزني

 هللا لضهللا ل وسرزربق دنع ةنع هللا ئضر لبحت ع نبذاعع وها ذافر وهل ار اوديلع هللا لص دنا لاوطحوت دحسه ىلا جرخ

 لاق هتممامو لاق ربقلا اذه تخاص نم هتمس *ىثن ىنيكس لا#ذاعف اب كيكبن ام لاقف يبن لسو هلو هيلع

 ءايقتالا ت هللا 1 00 هللا 0007 ىذأع نلف 0 * ءأ نأ نمريسلا نا لوقت هةةهعمس

| 
: 5 

 . 0 هاخر و دانساالا مسيحص ثاادح اذه#ةملظم ءاربغلك

 |نديقس انظف اتا سدح ندم نب لاصانن(الاق) ىراغبلار اص نبورمع واو هيقفلا رضنلاوا  يتربخا ف

 مد
 ْ هللا لص 1

 لافةرهىا نع جرزغالا 3 2 ناك ذ نا 5 دنع نع تخين: تاهولاديغن 0 ئرزالا# ميِحَرْلا ديعوأ 0

 ا ٠ + لال ةزثكو ةارظان طن نتنا تح لع باش ث خيشلابلقلسو هللاوهنلع هللا لص هللا لوس

 ا أ "وع ارا ةرن سقت نع هللادبعنب تاظملا كل ني ريك ع نعمزاح ان 6 زيزيلا دنع ٍِظ

 ْ ا عب هربالدتلا ىلع مدقاول نيالا نيعا هنعوش نس نمط ىذربغا ثعشاابز لاق سو

 ألا مجرخ زرعنا ةنأ نع ملدا دنع ب - رلادبع نب سبع دع شاع ن:شانغ ىتادح دب .زتنب © مفان ف

 كب ديلا انفك مو وهل اوهيلع هللا لصدللا !لوسرربقدنعااهءوه اذاف سوم ا او راو كيدحسمم

 ناو ك رح انرلا3 . زهبسلا ل كروت هتمسلاق 9 ةتماتماكو لاق ريقلا ادهن نءاص نمهتمممت ىث قيكبلاق ذاعمأبا

 وغدبلا ةرَضح لاا ودقتغملاو ١ اناذا نردلا ءأ ةخاالا هاني دايلإ بحمنلا ناو ةبرا لايهللا زران دف هللا يلو ىداع ءنو

1 

 عم ةيلظملا زاك لم ناؤج رن دما ع اصنممهيولقاا وفارس لو
 | انام لغج نأ اع عارف ع نم نبا 0 ع عشان نع دان رم اين ”لكوتملا نب ىيح » ليدعوبا ول

 هنللا 1-0 (يف؟ 2

 5210101777 خذ ذ ذزذ ز ]| 1 10 1 1ز2ز2ز02ة ذة ةزةزةزةزةز0زةز



 (4ج)  «قاترلاباتكك 2 «مس» ( صيخلتلا عم كر دتسلا )
 ْ « هاج رخم لو دائسالا حيمص ثي دحاذه# هنمر ذتمن دتمت امو كاناو

 ىثدعى رمل اس نادت ىنارمشلاد مم نب لضفلا ان: لدعلا ركب نب ىلع ندمم نرسملا وا هب انربخا »

 لاقهنا لسوهل ار اوهيلع هللا للص ىنلا نعهنع هللا طر ر رذفأ ن نع هيبا نع هندخ ريبجن نحرلادبعنالاصن ب ةيوامم

 أ كنذك سيللاق هللال وسر أب من : تاقرمفلاوهلاملا ةلقنا ىرولاق 8# : تاق ىنملاوه لاملا ةرثك ىرا ارذابا

 لاقق شيرق نم لجر نع ملسوهل آو هيلع هلل لص هللالو ر ىنل اسم باقلا رتفرتفلاو بلقلا ىنغ ىنلا امنا

 انالف فرمت ل ه لاقف ةفصلا له نم لجر نع ىنلأس م لاق لخدرضح اذا و ىطعا لأس اذإ تلق هارت فيكف
 لجرتاق هارر نيككحفؤ لاو هللال وسر م تلقلاق هتف لع ىتح هتعنرو هيلح لا زاقلاق هللالوسر أبال تاق

 ىطمي امض... نم ىطءاالفا هللا لوسراي تلقرخ.الا لثم ضرالا عالط نمريخ وهلاق دجسملال هانم نيكسم

 هاجرخم ملوىراخبلا ط رش ىلع حيحص ثيدح اذه «ةئسح عادٍّقف هنع فرصيزاو هلهاوبف ظسنالافرشالا

 « ارصتخمر ىلا نع بهونب ديز نع شالا قيرط نمداج رخاعأ ةقايسلاهذهم
 قثدخ دلاخنب ةقدص ىتثدح ربسمولاانب نيسلا نب ميه اربا 5 نادمبم قاق دلا ديزينب نادبع 4 انريخا 9

 1 هللا لوسر ىلع تمدق لاقمريخا هأبانا يلا ىندح ةيطع ندمت نةو رع ىتدح راج نبديربن نمحرلا ديع

 هللا لوسو اونا محلا ر ينىوفافت موقلا رغصأ ِت تنك ركب نبدعس ىب ”.نمساناف لسوهلاو اوهيلع هللا ىلسيص
 ممم اف انلاسر ىفهانفلخانمممالغ منا ولاق دحا نموكتم قبله لاق مجم اوح نم يضف ل- وهل او هيلع هلا ليم

 سانلا ليس الفدتلا كانمئا املاقىف ار راي هتساف لس حلاو وهيلعللا لص هللا ل وسر بجا اولاَعف يف وافيا اوشا

 لل وباذ هدد لكك لاق ىلعنم 5 لوتس لامتلا لام ذا و ةانيلا لئسلاميلا ناو ةيطنلا رماه الملا ديلانااثيش

 هيلع هللا لص ينلان : رذىبأنعهيبا نع ريبج نب نمح لا دبع ينادح للاص ن ةيواعم د دح لامن 01 يادي 0

 كلذكس يل لاةن تاقرّمفلا و هلام ةلق ىرتو لاق من تاقيننلاوه لاما ةرثك ى ربا ربا إي لاقدنا ملس وهل آو

 فيك لاف شر 0 مل-و هل آو هيلع 0 هللال وسر ىلأس مباقلارت رّمف رمملاو باهلا ىنغ ىنغلا اما

 ال تلق انالفف رمت ىله ٍلابقف ةفصا!لها نملجر نع اسم لخ مرضح اذاو ىطعا لأساذا تاقانالف رن

 رم: ريخ و هلاق دجيبملا لها نم نيكسم لجر ِتاقدا رت فيكي لاق هنف رع تح هتمني و هيلحي ٍلاز اهن هلا لوسراب

 فتراو هلهاوهف طيبا لاق رخ آلا ىطمرام ضعب نم ىطميالفا هللا لوسرايت لق رخ الا لثم ضرالا :عالط
 « رذىلا نع بهو نديز ثردح نم هضعب اجرخاو (خب) ةنسح ىطعا دمفهنعف ريب
 | هللا لوس ريلع تمدق لاقمربخاهابا ناىنا ىتثدج ةيطع ندب ن ةو رع ىنثدح راجنب ديزي نب« نجح رلادبع »

 هلال وسر اونا م مكاجر يف ىنوهتف: موعلا رص هاك ركب نبدمس يب نم سانا ىف ملسو هل او هيلع هللا لص

 اوثعبب نام صاف اينلاحر يف مالغ من اولاقيجا نم كس قب له لاق مهجن او> يضيف ليردلاو اوهيلع هللا لص

 .[بهراوةاطنملا لفسلا ديلاو ةيطنملا يهايلبلا ديلا ناف اًئيِش سانلا لأيسإلف هللا كانهناإم لاق ىف ارايقهتيتافيملا

 * حيصص انتقل سود او هيلع هللا لص يال وسر ينلكو لاق ىطنمو لوثسإ للا لإم

 عدا لف



 ب و ٍِ 7 |ينلانا ١
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 اف

 ' (4ج) قاتلا باتك) 6 ( صيخلتلا مم كر دتسلا )
 ١ ه هاجر خم ملو دانس الا حي ثيدح اذه# مرحاماوع دو

 !ديلولا نب ةيقاانثىرضحلا برش نب 5 ويح انئىماسلا ليعمسا نب دمج انئىضاقلا دما نب مركم « انربخا ف
 |هل او هيلع هللا ص ىنلا نا هنع هللا ىضر سنا نعنسملا نع ناوكد ن ا فو ىنثدح

 | ناك امريمشلا لْغيلغلاق نثحلا امنسحال لبق فوصخلا ىذتحاو فوصلا سي انشخ سبلو انشخ لك ا ملسو

 "دج رمل و وازع دا حر تاتش ادع «ءاع نس ةعررجألا 5 يمر

 ٌ ان عيطمان مالسانن ىطوملار رع 'نضيتح ال ىبحنن دم نب ىيحن ان ؛داهن حاصن دمح م انثدح »

 | كرابمككرلوقي لسوهلآوهيلع هللا ]اهي كوسو :لاق لاق هنع هلا ىضر را سان لحم نع ةرقنب ةباؤاسم

 الم او ا رقف كيلق الاف ىنم دعاس .المدانإا اياقزر , كرد ًالماو ىنغ كبلق الما ىتدابمل غرفت مدان | يىلامتو

 ْ « هاجرخملو ذاتسالا مي تاع [ةعوااد كارب

 | نبهللا ديعانت ةرسيمىفان ىيحب ونا انب ىلاعت هللا مسرح ذك ىعازجلا قاحسا ن , دم نب ادبع « انربخا )ف

 | لوقت هنع للا ىضر صاسلا ن ورق تسل لوق قا اهسسس ل6 حبابر نط يووم ىرعملا ديزي

 | سانلا دهزا ناكقو هاما ملسو هاو هيلع للص مكين ىده نم مكي ده دعبا ام رصمم سانلا بطخم وهو مس

 ْ : ١ هداج خم لو دانسالا ميحص ثيدح اذه هاهق سانلا بغراف متنا اماوأ دلايف

 انن ق اوسلا نامع نبو رمان ثيللانب دمحان نسحلا ان دهازلا نايلسن دوادن دم ركب وبا « انت دح وف
 | هنع هلا ىض رهدج نع هيأ نعصاقو ىلان دعس نب دم نب ليعما نع ديم ىلا نب دج انن ى دقعلا ماع وأ

 | هيلع هللا لص ىنلا هل لامق زجواو ىو السر لاقف مل_سو هلآآو هيلع هللا لص ىنلالا لجر ءاجلاق

 عدوم تنا و كنالص لصو رّضالا رقفلا هناف عمطلا و كاياو سانلاى دبا ىفامم سايالاب كيلع سو هلاو

 كاياو

 | لك !لسو هلآو هيلع هللا لص ىبنلا نا لنا نع نسما نعزا وك ذنب حوت نعريثك نان فسواانن 4 ةيق
 ىبنلا تراك امريمشلا ليل لاق نشملا ام نسحلل لبق فوصخلا ىذتحاو فوصلاسبل انشخ سبلو انشخ

 أ :ء «لهع فس وبو ءاو حوب حصبمل (تلق) حيحص» ءامنم ةيربخإلا هنيص سوال اهيل للك اص

 | مي دلو ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسرلاق راسن لقعمنع ةرقنب ةيو اسمان :: عيطمفلان «مالس)
 كبلق الم افينمدسع انتال مدآ نبااياقزر كءدب الم او ىنع كبلق ألما ىت هابمل غرف مدانبا

 ه حيحص الغش كب دب لمادا

 نم مكب ده دعبا ام لوق رصع بطب وهو صاسعلا نب ورم تممسوإا انن حابرن ىلع نا « ىد وم

 ا * حيحص «اهيف سانلا بعر افمعتنا اماوادلا ف سانلا دهزا ناكفلماما مكين ىده

 هللا لص ىبتلاى ا لجرءاجلاق هدج نع هيبا نع صاقوىلا نب دعس نب دمج نب ليعمسا نع ديم ىنانب < دمع )ف

 رضا رقفلاناف عمطلاو كلاياو سانلاى دبا يف امبالا كيلعلاةىنصوا هللالوسراب لاف ملسو هلا و هيلع

 *حيحص*«هنم رذتمت امو كايا عدوم تناو كءالص لصو

 2 ليا

 ادع د
 يي

 . ا 221101

 0 72 1 ب7“



 سس

 ل /

 مالسلا هيلع لربح اج لاق كنيس نب لهش نع ةيم لاق او 0 رنا نع ةّملاق مزاحىلان ءةنع ن.دمح ن ء نامللم :

 لمجاو هقرافم كلناف تب حا نه تبحاو 'حسم كلناف: تيكا شع دمي لاق ل دوم اوهيلع هللا ىلع ىبنلاولا :؛

 م يبدل !اده# يمانلان ءدهؤ انهتدا هدو لهللا مارق ة:نمؤلا فرش دم ايتلاق من هءىزع كنف كعتئامتأ

 كاب“و كيلا همت ةق خيش نع ةعرز ىبأ نع فاز نع ديم نإ مخ ثيدح“ نم فرشاعاو# هاج ريو دا داتسالا

 مركلاو لالا احلا لسوفلا أو هيلع هللا ٍضهَللا لودر لاق لاقهنغ هللا ىطر ةرم-نغ نسل! نع ةداتقنعأ'
 * هأح رح 2و دانس الا حي ثردح اذه# ىوقتلا|

 لاف عنرأل لجون هللا عامر ماردلاممج لع اوبك ىاننو مهقاؤشا ةرامعا وربظا وم ءالغ نوماس ضبا اذلاا

 حير ثيدج اذه# ودعلا نم ةل وضلاو ماكجاللا ةالوئم ةنايلاو ناطلسلا نمروملاو نامزلا"نماظحفلا ٍ

 * مالسلاهيلعنينم ولأ ريما نم عمس كلم ىلا نإ هللادبع ناكزا دانساللا

 ّْ هبا نعداور يبان ريزعلا دبع نب كيما درعا ىلالنلا نسل نب لعاذ# بوعي ندم هللادبعوا 4 انثدح وف

 سال مالسوهل اوهيلع هللا لص هللا وسر لاق لاقاجبنع هلل ىذزهللادبع نإ اج نعريب لينا نع مجرجن!'انثثأ

 لح اناز دعت باطلا قازلجاو لافاب ما ةللا"اوهاو قزرلا ع هقزر لدكتسن ىتح توه نلايككا الأ ٠

 ل د م ا مم ع جم

 اهيفشا مقا لوسر لاقر 1 نع ريبولا ىلا نع 0 خلاك هنأ نع دارا نإررقلا دعب .يديملا دبع ا

 يانا 1 هللا اوتثاو قززلا ارئظبتس الف هقزئر لكس يحتل نا تح ٠ ىلا" سادلا' اان لسو هلاوأ

 ١9 "منسم ( نعبغلتا مما كر دتسلا ١ج

 « ةيفاشلش الدعس نب له نع ةءاورللا

 6 طيبا ن مالسانت بدؤما "0-2 ني « سن وب اذن ان ىداتلا هللا ذينع ندمان تاوقعلا ندم نما .لاوا 4 انئدخ د

- 

 نرك و 0 ةلع واأةنز ردع نيدمجا# قطا نوع ىقان دمج رفعج وباانن دهازئارادش نيىلع 4 ىتادح و

 لسودل وديع هلال ها وجم :لاقعأ قا ىضر نان طظّئلان يلع ءنءةكيلمو انا نع نيصح ىنأ نع ء شاه

 6-2090 نانلا نع هو وعم هّيعو لد للا ما ى'نمؤلا كرش -- 5 7 ىزح كاف دب

4 

 ا 2 ان 2 0 عنو ملسلا ضخ 31 والو هيلع اص

 ا 6 0

 تلحس 07 اياودخ تاطلاو 0

 لب ريج ءاج لاق ديعس نب لابس نع ةيم لاقو ركن ا نع مزاح ىلا نع ةئيبع در نع ترائالسن. 1 رفازإ#

 لما وهقراةم كلناف تبوح | نم سبحان تيمكلناف تنشام شع دم ان لاسقف مو هللاو ةنيلغ هللا ليد تلال

 لام - لالا 3 2 - ا

 ش ,بسحلا يسودل اوهنيلع هللا للص ا 0 هرحشس نو 2 نشتلعا زغ ةداتغ تر 2 ظمىا ن #0 مالس 0

 ْ هل ميمصو وقتا ءركلاو كال

 نءشايعنب ركبوا انب ةنز دبع اج دمج وأ
 هلا لاسر لاقلاق عوالم نع ةكيلطيف نان نصح ىف ىنأن

2 0 2 
 مق

 م

 «ىوعم



 يي وربما
- 

9 

 دك و

 06ص

 01 كَ
- 

0# 

«| 5 7 - 0 
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 هجن بمس سوو حابس يس اسال سس 0213

. 44 25 

5-500 

 3 قلملا د

 .نيرفاز انيدح مسيبص نب ىسيع انثم ركلا دبعن هللادع ةعرز وبا انث قا وارك ذملاديعسن دم 4# انثدح وه

 تاكوسرلات 5 داوعسم نبأ نع باهتن قراط نو كلا قا رايس نع 8-5-0-5 ريثنت انت دنزتنب 7 داغ 9و

 هلأ 3 هيلع هللا لصهللا لوسر ناك دق لور بنملا ليو هنو ريشنب ني .تايمنلا تءمس كاهن نعام ةباوع ونا »|

 («ج) ١ عنقارلاباتك) 2 6مسو) ٠ (صيلتاعم كردتنلا]

 | حيص ثيدحاذه «ادعبألا هللا نم نودادزي. الو اصر خلا ايندلا ىلع سانلادادزتالو ةعاسلا تب رتقا مل وهلاو

 # كاع رع و د مالا

 ان ىلذملا مايه ارا نب ليععسا رمعموا ا نوراهن يوما ىداكلا ريصننب دام نب رفعج 4 ىنربخا »

 لوشدهنع تاس لهابلا ةماما ابا تعمس لاق ىبراخما بوبح نب تراواس 3 ربخ نب موك م ةماساو ا

 نا لاف هتما تجرخو هللا ى ثعبدق اولاقف هدونج سيلنا تا ملنسو هلآ هيلع هللا ل هللا كال

 مولع ودا اناو ىنم اوتلقن نإ هلا نانوالا اودبعب ال نا ىلا م اهوبح ناكل لاق مث اولاق ايندلا نوبحلا

 ١ ثردحاذه# عياذمل هلكرشلاو سترك دبا هقح ريغ هقافناو هفح ريدم نملاسلا ف تمر . حوراو

 *«هاج رم لو دانسالا حرص

 (سرردان ل أدنعانت ت1 اءن 00 دينجلا نيسلنان لعاش دقغازلا دوادن دي ركبوا 4 اد و

 'لاقةنملا سا انلالخ دءامر شكا ن ءرسودلاو اوهيلغ هللا ليض ىبنلا لكس لاق هنعهللا ضر ةرنرهفا نع هداج نع هنأ نع

 ١ مص تيردنع اذه# جرفلاو مفلا نافوج "الا لاف رانلاسانلا لخ دام نك + نع لئصو قللتا نسعو ىوقتلا

 ! * هن أحر 509 د اللا

 | لاقريشم ننامنلا ع نع كات ءةياوع ونا انث ةيدتق ادن .ففمأ ني سيقان ىراخ هنقفلا ليس ندنحا# ان .دنح و9

 ْ لقتدلا نم هنطب ًالعاسجمال يلسوهل اويل هللا لص هللا لوسر ناكدق لوقت ربنملا لعوهوناهنلا تعمس كامس
 ْ * هآجرخم م وسم طر ث ىلع رص ثيدح اذه« مئاجوهو

 3 املس

 5 ديالا نع نودادزت الو. 52 رجالا 0 سانلا داذزنالو ةعاسلا تبرتقا مسودل 1 هل هللا لص

 * ىرولطانب ١ هحهماو"ىنطقرادلا هفعض ريشنب و ركتم | ذه ( تلق ) حي

 ألست ثعبال لوق ةمامأ انا تعمسس ىلا راخلا تييحنب بتراملس 9 ”ريجن موثلك ان ةماساوبا 9

 مين اولاق اينادلا نوبحما سيلزا لاف هنا تجرخو هللا ىن ثمبدفتاولاقف هدوونج سيلبا تنا لاسوملا اوهيلع

 هّمح ريغ نم لأملا ذخا ث الث حورأ و'مهيلع و دغا اناؤ ىنم اوتلفتي نا مهما ناثوالا اوبس الذا ىلانااللاق

 ّْ « فيدض موثلك (ت اق) حييت « عبنت ا ذل هلك رشلاو هّقح نع هكاسماو هقح ريغيف.هقافناو

 سانلا ل خ ديامزتك نعلسوهل آو هيلغ هللا لص ىنلا لئلا ةريرهنينا نعنهدجج نع هيبانع «سيردا نبال
 0 *« حيعص» جرفلاو مقلا اذ ئجاالا لاق رانلا' سانلا ل اخندن ام رثك نع لكسو قلما نسعو ىوقتلا لاق ةنجلا

 ا

 ان يسر ني
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 | *(م) مئاجوهو لقدلا نم هنطب 4 امدجيالإس و

0 3-0 



 تبي اصخئ5سبف

 * حرص غ موسلاجنالف ةجاح مف هلل سيل ايدل 3

 وا مسيوم سم

 (4ج)0 2 «قاقإلا باتك١ (00) ١ (صيخللا مم كردتسلا)
 تيلباف تسيلام الا كلام ىرم.كل لهو يلام يلام مدانباءلوةءلا راقملامترز ىتح راكتلاك املا أرق وهو

 « هاج رخو دانسالا حييخص ثيدح اذه# تيضم افتق دصتوا تينف فتلك اوا

 ٍ نب نمحر لا دنع انثنامع نر رجانت رضنلاو اانث ةنياس نا نب ثراحلا ان, ىمضاقلا نيسملا نب هللا ديع# رب ل

 لسوملاو اوهيلع هللا للص هللال وسر نا لاق هنعهّللا ىضر ىشرَقلا ش ا-جنب رشل نع ريف نب ريبج نع ةرسيم

 ىحاذه لثم نم كتفاخ دقو ىزجعت م دا ن .!ايىلاعتو ك راين للالوش لاقمم هعبصا اهيلع عضو لالا

 اذه« * ةقدصلا ناوا باو قدصتأ تاق قارتلاتغلباذا يتخ تعنمو تعمجو تشم كنت دعو كت ونا

 * هاج رخب لو ذاتسالا حبحض ثردح

 نب ناورم انمر يكد نب ىيحاتث ىدبلا ميهارب ندم ٌتلادبعوا انثىربتملادمم نب ىحايركز وبا 4 انثدح ف

 هللا نا هنع هللا ىذرد وءسمن هللادبعن ءينادمملا 5 ل براح نب حابصلا نعقاحسا نب نبا نع هب وأعم

 يفيبلا 0 و كلذ سيل لاق ييحتسنلاا هللا يني نلف ءايملا قح هللا نما ويحتتسا لاق لسوهل اوهيلع هللا لص

 ةنز كر ةرخآلا دارا نموىلبلاوتوملاركذيلو ىعو امو نطبلاو ىوحامو سأرلا ظفحيلف ءارحلا ق> هللا نم

 «ماج رخل و دانسالا حيبص ثيدحا ذه هب ءايملا قح هللا نم ىيحتسا دف كلذ لمف نمو اين دلا
 ناشساثب بابا نديز انثىسلابلا ركحب ن دما ىتثدح بيسلا ندم انثدحدهازلا رادنب نب ىلع « ينث دح »

 هلا ىلص هللا لوسرلاةلاق هنعّلا ىضركلامن. سنا نع نسما |نب نسما نع ةفيحجلا نان
 « موسلاجت الف. ةجاح مهفهلل سيل ايندلا الا مهتمه سيلو مدجاسم ىف نواح نام زسانلا لعىناب لس وهلاو هيلع

 هاج رك مو دانسالا حب ثي دخ اذه

 ناذازنبريشباش دي زينب دلخئانت ىليفتلانت ىتا رعشلا دمحنب لضفلان" نيسملانب لمؤلا نب دمحم يبربخا

 ةقددصلا ناوا ىاو +

 *حيحص# تيضماف تقدصتوا تينفاف تلكاوا تيلباف تسبلام الا كلام نمثل لهوىلامىلام مدا

 هيلع هللا لص ىبنلا نا شاحج نب رشن نع ريفنن ب ريبجنع ةرسيم نب نرجوا دبعانت نامع نب 4 ريرج )
 ىتح ا ذه لثمنم كتتقل+ دقو ينزجست مدان إي هللا لوب لاقمت هعبصا اهملع مضومدفك يف قزن ماسوهلاو
 * ةقدصلا نا وا ىلاو قدصنا ثاق قارتلا تغلب اذا ىتخ تعنمو تعج و تيشم كنا دعو كتتؤس اذا

 0 نجلا ديعنع ديزبنب روث هبات (تاق) حي
 هللا ين نا دوءسم نا نع ىنادمملا ةرص نع ب راح نب حابصلا نعءقاحسا نب فرأبا نعد واعمنب  ناورم ف

 0 7-0-5 اذ سني لاق ىيبحتسنلا انا هللا ىناب انلق ءابللا يح هللا نصا ويحتتسا لاق ةلسودل اوهيلع 0
 كرت ةرخآلا دارا نموىلبلاو توا ركديلو ىو امو نطبلاو ىوحامو سأرلا ظفحيلف ءايملا قح هللا نر
 5 عرس ءابحلا قح هللا نم ىببحت سا دّمف كلذ لمف نموايندلا ةنيز

 مهتمه سيل و م دجاسميف نولجتبن امز سانلا ىلع ىنأب اعوف رسم سينا نع نسما نع نوع نع « ىروثلا )ف

 - عم سمو كيد

 !نم مل 0 ا

 الأ ,قح هلل

 1١ لفت ءاملا

 ( ىوخ مو سشسآر



 الا يكشا

 | ن< 3

5 

 م

 © ةرخالا باذع و ايندلارقف هيلع

025 

 «ايدلا يفا 0 اوذذم ال)

 [10) !١ ١ ١ (قازلا باك) 2 :-> غمس 9 01: ! 4 ضيعللا مم كردتتلا )
 )١( ٠ نب ىيحانت لدعلا ىناسارحلا ن قاحسانب هللادبغ 4 انربخا:

 أ! نعهيا نعمرخالا نبدعسنب ةرينملا نع ةيطعنب رمش نع شمالا نع ةبعش انت ىدقعلا صاعوا اسنث ناقربزلا

 يسلب 2 ةمامل

 ْ يشمدلاز جرلادبعنيناملس بورا و 1 نزلا كيعس نب 3 اننىراقلا ليعع أ نب ميهاربا *» ىنادح 9

 هنع هللا ىصرديعسىا نعبر ىلا نب ءاطعنع هيبانع قشمدلا كلام ىلا نب نمحرلادبعن هرب دن زب نب دلاخ ان

 ' ' يل انيكسمىفوو انكم قيعا مبالالوقي لسه أو هيلع ا[ تالرسر تملا

 0 هاج رحب مودانسالا حي ثيدحاذهةرخال اللا بادعو 5-5 دلا رفف هيلع عمتجا نم ءاضشالا قشاذاو

 ا ووبأس نل تبيعش نإ دمع انك ىوريبلا ديرنمن.دسيلولان ' سابلا انا بوم نب دمح سابلاوا 4 اتندحب و

 در هللاوتا اب هب لاه ده.ةرع ةيلعتابا تلال قارا هاى نع ةيزاحن.و رمت نع ميكح ىنا ن 1 ةبتع 3

 مت لض نم مكي اةينع تلاسانا اريبخ ابتغ تلأس دقل ةيلثؤبا لانتق نيل ص رض ال 4 دلع اونما
 اعشاتم أر اذظ ركنملا . نع اوه انتو فورعملاب اوم ةبلعثابا اي لاف البق لسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر

 كءارو ناف ميماوعو مبعدو كسمت كيلبف هبلط نم كلدنالاارما تبأر و ةرثؤم ايثدو امبتم ىؤشو اعاطم
 حيحص ثي دح اذه# هلم لثم لمعي نيس رجا .نربف لم اسال رجا ىلع ضبقك نبيف ربص ربصلا مانا

 ١ *« هاج رخم لو دانس الا 1

 «ىنالكلامداع نبورمم انثىلالحلا ىسيعىنا نب نسحلا نب لعانث يتابيشلا بوق نب دمج هللادبعوبا انثدح ف

 | ل سوهل اوهيلعللا ىلص ىبنلا ىلا تيهتنا لاقهنعهللا ىضرهيبا نع هللادبع نب فرطم نع ةداتفانث ىبحم نب ماهانث
 وهو ١١ لوصالا ىف ضاين )١(

 مهل اوهيلع هللا لمص ىببتلا نع ةوءسم نا نعهيا نعمرخالا نب دعس نل ةريغأا نع ةيطع نب رعش نع# نشفعالا 2

 يرطب ايندلا ىف اوبغرتف ةعيضلا اوذضع ال لاق مس و

 ُ هللا ل وسر تعم سديعس ىفأ نع ح ابر يبا نب ءاطع نعهس ا نع قشمدلا كلام ىلا نب ن مح رلادبع نوب ن4 دلاخ ٍِظ

 ءايمشالا قشاناو نيكاسملا ةرمز ينو رشحاو انكشاف قي واديكش قيجاوهالالوق لس هلو هيلع سلا لص

 * معحص#ةرخ لا باذعو اييدلا رقف هيلع عمتجا نم

 مكشلا مكية هلا مده نع ةبلمثأبا تلأس قب هلا ةيما ىلا نع ةنراح نبورمم نع ميكح ىلانب# ةبتع )»ف
 اتق 0 اوهيلع هللا لص هللا لوسر | مع تلأسانا اريبخامنع تلأس لاف مهتبدتها اذا لضن مكر ضيال
 عللدبالارما تب رو ة ةرؤم اسدواءبتتىوهو اعاطماحش تأر اذاف ركتلان هو أيا أي

 نيس رجا نوف لماعلل رب ىلع شبع قلك نوفر بصر بصلا أي مكءارونافمهما وعو مهعذو كسف كيل هبلط نم

 # حعيحص# هلم لثم لمعي

 نبالوقب لاةرئاكتلا ماما رقت وهولسوهل اوهيلع هللا لصةّلا لوسروملا تيمتالاق ريخشلان 4 هللادبع )ف
 مدا

| 



 تس يجف يسمح 070

 (؛4ج) 1١ «قارا باكل: 20 ©2002 .١ (ضيغللا عم كردتلا»
 اضصواايسنما رقفوا اينطم ىنغالا مدح رظننب املاق لسوهل آو هيلع هللا لص ىننلا نع هنعهللا ىخر ةر ره يأ نع

 # هأجرخن1و نيخيشلا ١ طرشي يسع ثيدحلاةىربقلا نم عمس دشارنب رمعمزاكنا كلل أ

 ديري ن نححرلا د مان ركن رشد أبنا مكم ادبعنب هللادبعنب دمحأبلا بوقمين دمج سايملاوا م انئدح ف ا

 تابت د ناينلا تيبس ل وق فالولا نم ردا ااا تعمسلوقت هللاديبعنب رشن تعمسلا#رئاج نإ

 نمحرلا ممامانم م نيعبصأ نيبالا باق نم ام لولوه اوهيلع هللا لص هللا لوسر تعمسلوقت ىنالكلا ْ

 لعان راع »بولَقلا يلتمأب الو : ودل اوهيلع هللا لص هللال وسر ناكو هغئازا ءاشناو هماقا ءاشنا |
 *لسنم ط را عجم ثيدساذه هةموو ىغلا نيو اما خفريوزكدلا دس نازيملاو كنب د:

 نبنابحان رصع وكلا امساقلا نب نمجرلادبع ان راوس نب دمتش ن ني ريتا يا لناس نب دمحم مب انن دعس
 يلعالسو هلا اوهيلع هللا لص هللا لوسرلاةلاق هنع هللا ىخر لع نع ةنأين نإ غبصالان ءافيرطنل دعس نعل

 يي م ةيساقلا نم هوبلطتالو مهفانك ايفا وشيمت ىتما ءامحر نم فورعملاا وبلظا ْ

 :ج:0(1)ةس رجلا ضرالا ىفءاملا هجوا6 هنالط مهيلاهجووهلاءق مهلا ببحو هيلا هيخالهادأ قاخو فو رمل قاخ ا

 7 ري ودانسالا ميح ثيدحاذه5# زك لق قررا شا انما فلؤلا لئها نا لع اهلمنام يعول

 دش :!نورأ اهنا ديزنانت نارهمنب دايز. نب دمحا ان ىدسلا باتعن. هللادبع نب دم ركيوا يانندح» ١

 هند دك حكي 703-

 اورثكا سودا اوحلع هللا لص هللألاو_ترلاقلاق هنع هللا ىذر ة ةرب ىهىنا نع ةملسىلا نع ةمقاعنب هرمنا

 «هاجر خلو لسم لح حيحص ثيردح ده. توملا تاذللا مذ اهزكذل

 قا 4 دجلا ةخسن قو ةطوحمللا نضال ىف ةيرملا 0( بولقلاتيثمات»

 هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسز تءمس ناعمسن ساروزلا تعمس سررداىنا' نع هتلاديبعنب رشدانث: © رباجنلاط |

 ٠4-4 جحود عت »ب بو لن منيف: « يلع ضال 0: يعج +١40 /ددصب 1+2

 هن نجت طيلتإ 4 ةعضقلا (© رة.

 عبدو لس بعصوعا

 * ةمايقلا مون ىلا نب رخناو عضإ و اماوقا مقرين مج رلادب نازنلاو كن ىلع انولق تببولقلاتبثمانمهللا لوقت ملول

 مس وملل او هيله هللا لص هللا كاوسو ىللاةيبعن 5 37 غيضالا ن 6 فيرطنب كهدس ٠ نءلعن © نايح ِظ ْ

 يلعأب ملغ كدي ةنيللا ناف ممولق ةيساقلا" نم هوبلطت الو مهفانك اف اوشيعك ىما ءاجر ن< فورملا اويلظل

 ضرالا 2 ءاملا هحو أي هنالط ملادجوو هلاعف مهيلا "ثتبح ومملا هيبطالها هلقاخو. فورمملا اخ هللا ترا:

 يال ميت ةرخ . الاف فويرتلا لها مما .دلا يف فو رعملا لاهل نا ىلع اهلها هن ىيح وهن ىيحتل ةيدحلا: ْ

 ان ل ل وم وبأأ

 | *يماو هدا ةبعاسلاو ةعاسلاوا رظنتن تئاف رش لاج دلاو لاجدلاوا از انوموا ادنقم امرهوا ادننفمأ

 هل اوهيلعمملا صعتلا ليس ريناكوممنازإ:ءاش ناو هماقا» ءاشنا نمحر لا عباصا نم نيعبصا نيب الا ب باقنماملوقت لنسو ا

 آلا ىف فورعللا لها مايندلاف اولا
 وحب

 © ةرخ

 مس سس سا سس © ىتما ءامحر فق ا اودطا)



 هب نيملاصلاا 2

 4 يب

 4 ا 2

 هل اوهيلع هللا لص ىبنلا ن ٠ك ةنع 0 دوعسم نبأ .٠ نءدنزي 0 دامت نك ناملسن أ ٍ

 م مهم سبل اف نيمل ملل منته اس ىفاللا نم سيلف هللا ريغ حو تي لاقل سو :

 نايل ىبوالا هللا دبع نر ززملا دبع ان عاب زن نب ىلل نب نمملا اا: قامتسا نب ركي وام انثدخ وف |

 هلل الروس لا امهنع هللا ىّر سايع نبا ن نء ميه ارباهيخا نع سابع نبدبعم ن هللا دبع: نب سابع ن .عول اننا ٍ

 9 موجب هب لف ٠ مفرف ءاعملا اذهو ماهم .الاىلت ”ىتلا هعبصاب ريش صاللخالا | نكمل سو دلو هيلعشلا لص

 هاج, رت لو دانس الا عييحتم ثيدح اذه هادم هن'دب عفرق لاهتبال اذهوأ[
1 

 اان ئ ريسبعلا دب نب هللا دين ءاتب ىفا رعشلا دم نب لضفلا ان قارولا.ر اسمسلا هللادبع نب زب زعلا دبع © ان ربخا 94 |

 :نو# فكتور دنال لجو نع هللا ىلا ن ودا تادعصلا ىلا متجرملو اليلق متكحضاو اريثتك متيكبل معا امأ

 !ياردلا هعيش ضرس ندع تادمأب 0 ١« ابنا :ىزؤرملا :ميكيد دلل كا

 ٠ © ميخص *مهيلع 1 ما ىلاملا نالاق لو هلاوهيط 37 ْ

 .دن زب نب نمجرلا دبع نع ميهاربا نع دام نع ناملس نب , لئاقم ان رشد. نب قاحتسا ةفن دع ىنا« نع ِ

 ,ضالا+الا امر اع | نعم يهارباهيخنان ءسايعن دنعمن هللا دبعنب سابع نعل الب نب نامل د ا

 عمل ١ دي لن : مقرف لاهتالا اذنه هنيكنمو: ل د ياو ؛ مقرف ءاعدلااذكمو ماوب الا ىلبت ىن || ةيبمألا تيما ا

 :*« حيحص»# هردك قبو وفض ب ريشري ددلا مي بغثلاك ليلقلانمليلقلاالا اهنمقبامو.اليلقاهلك انيدلا لمجأ
 لعام نوملمتوللسو:هل اوهيلغ هللا لص ىبنلا نع ءادزدلا جلا نع دن سني ناهلا نع ريم دن زننع# ةبمشإ» ْ

 سي يهيم دع

 (4ج) «ققراباك) ١ 6000 ٠> (سيفلا كرس.
 * هاجرخم 0 و دانسالا مي ثيدحا م نبل املا ع وهل اوهبلع نارام

0 

 ْ لسوهلاو و هيلع هللا ىلص هللا لوسركاق لاق هنع هللا ىضر دوعسمنبا نع لئاوىبا نعمصاعنع ةملسنب دامح

 برش ريدغلا نعي وا لثمو ليلقلا نم ليلقلا الا اهم. قامو اليلقابلكا دلال مج ىلامعت هنا نا

 ْ * هاج رض لو داننسالا مييحص# هردك قبو توفص

 هدي ادا ماا ْن ( لسم ان رب زعلا دبع ن لعأبنا هقفلا فسو»نب دم ن دم رضنلا وا « ىتربخا

 نوملمتول لاق ماسومل او. هيلع هللا لص ىنلا نع .ع هنع هللا ىطر ءادرددلا نا وع ننوصرب نامل ن رع: ريمح نب دن ري

 هقايسلا هذه هأح رخو دانساللا مب ع عداد 5 نوحجنتالوا

0 

 لتاقم و. قاحسا ( تلق ثييدحلا ىشفف هللا نم سيلف هللا ريغ همه و حبصا نم اعوف سم دوعسمن أ نع
 ش * نيق 32د امالون وقعنا ل

 * ةنرك ركنم اذ( تنق)

 هللا نا است هلآو 0 هيلع هللا ىلصص هللا لوبسر ,لاق لأقأ داوعتسم !نمرلئاووف نع ء صاع نع ةملس ن 3 ي« دا 0

 ١ متج راو البلف مت دكدضلو ريك ميكب ١ مسيح نوجننالوا وجان نوردن هللا ىلا نوزأجتتادعصلا ىلا « ١

5 1 5 2257 53511 

 1 نبا: 0



 نب
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 اجر 1: مرو راباك 1 تيد . ينشد ةرمكو
 أ ىلوم ورم نع رفعج نب .ليعمسا اننرمعصونا انث دينملا نب نيسحلا ني ىلع انث لدملا ذ اشم نب: ىلع « كدح ف

 بحا نم لاق لسوهلآ |وهيلع هللا لص يبزلانا هنعهللا ىضرى رعشالا ىسومىا نع بطنح نب بلطللا نع تاطلا

 * يح ثردحا ذه «اىنلام ل قبن ا 1 هاند رضا ةيرغأ تا نمو هن 520 هاد

 دعس نب هللا دبع نإ .ةرعرلادبع اننئرقملا دوم نب دماحا لففاملا بوق نب دمح هللادبعوا# انثدح

 هللا لض ينلادنع انك لاق هنع هللا ىضر دروتسملا نع مزاح انب سبق نع رجامنإ معا نع سيق وراني

 ةاكرلا اهفو ةالصلا امفو لمعلا اهف ةرخالل غالبايندلا اما مهضعن لاف ةرخ ًآلاوايسدلا اوركاذتف لسوهل او هيلع
 ةرخآلا قي زدلاملسوهل وهيلع هللا ٍلصنالو راف هللاءاشاماولاقو ةنجلااهف ةر 5 مهم ةقْث اط تلاقو

 ههاجر نمو دانسآلا حيحص ثيدح اذه هايثدلا ىهفهنم جرخاه هيفهعبصا لخدافميلاىلا مكدحا ىثعاكالا

 ققثلاليمعنإ هللا دبع ليمعونا انب مسالا نب مشاهانث ةماسا يبان ثراملا انور ع نيسملان :رب هللا دبع # ايربخا ه

 مسوغ اوهيلع هللا للص نلا لوس ر بادحا نمناك و هنع هللا ىطردعس ن ةيطع نع سبق نب ةيطعو دنزين ةعببر نع

 *س بدال اردح هنسأب الام عدن ىتحنيقتملا نم نوكبأال ل جولان السود آر اودهبلع ةللا لص نالوشو لاقلاق هيأ

 *هأح رخن 0 ةداتسالا حيد ثردح اذه

 ركب نعبوا نب ىبحب ىربخا هللادبع أبنا نادبع أبنا هجولاوا أبنا ىؤورلا ميكح نب نسما« ايربخا ف

 هللا بص يبنلا نع اهنبنعهللا ىضدر و رت نب هللا دبع نع ىلا نيخرلا دبع ىلا نع دايز نب نما دبعزع ورحنا
 *هاجر خلو دانسالا حيحص ثيدح اده*تولما نمؤملا ةفحلاقرسوهل ١ اوهيلع

 ىبحن ءمالسن ةنواعم انثىرب رجلا رشننب ىبحنان' رضا تلادبع نيدمحأبت ١ قاحسا نب ركبوا قرشا ٍِو

 ىبتلا نا هتريخا اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملامانا هربخا ةبيشن نمر لادبع نا ةبالق ونا قربخا ريثك يبا نبا

 بحانماعوف رمىرعشالا ىس هيفي نع تطتح نب باظملا سزعبطلال ومو ر# نع رفعجن 4 ليعمسا

 «حيحص# ىنفنام ىلع قيام اور اف » ف ايدن رضا نبأ دهمملا تح ين نمو هي زتخ اب ريضادان امو

 هيلع هللا ىلضئبتلادنعانتك لاق هروتسملا نع مزاح ينا نب سيق نعرجابم نب . ميهاربا نع سيقن « ورم )ف

 ةاكزلا امفو ةالصلاامِفو ليملاابيف ةرخ الل غالب ايدلا امنا مهضعب لاَمف ةرخ الاوايندلا اور ك اذ لسودلا و

 ةرخ . الا يفاسدلا امراسوهلا]و او هيلع هللا ل صوّنلا ل وسر لام هللاءاشام اولاقو ةنلاامف ةرخ - الاهم ةفئاطتلاقو

 *حيجص#ابدلا ىهف هنمج رخ اهفهِف هعيصا لخداف ميلايلا د دحا ىشعاكالا

 اعوفرم ةنادصلانم ناك و دهمس نب ةطع نع سبق نبةيطعو ديرب نب, ةعسر نع ليقع هللادبع# ليقعوا
  حعيحبص# 0 هب ايلا ردح هن سأبالام عاب ج نيقتملا نم نوكيأل لجرلانا

 ةفحتاءوف رمهّتلا دبع نعىلبحلا نجرلادبع نا نع دايز نب نمٍرلادبعنع ورمينب نكب نع بوانب 4 ىبح »

 *« بنيعيط قب رفالا وه دايز يزن ١ (تاق)# حيحص# ت وما نمؤملا

 «اندل ل 0 ريع 2

, 

 اللام عاق يح أشتم دحأ ل

 ينانا# ري ةيراخما 1 د ةبيشن ذب نم "ربعنا نقيم ثا 5 كا ن يدك نع 1 4 ةعولطم هدأ
 سس سس -

 ص

 5 هلاملارذح هن 4

 سو مس

 ع
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 ( لقدملا هيما ةبقاعناكابرلا )

 « ريطلا قزرب اممكقزرل هلا ىلع 7 0

 هذ ا

 4( ج) عقر اباتك) جميرا( موسما مك راعلا)

 يلا نع هنع هللا ىضر ةوعسمنإا نع هينا نع ةليمتن ميلان لارا علت اراد ةدب ازوان انزكذنإ

 | داتسالا حميم ثيدح اذه * لقىلا هما ةبقاع ناك الا انرلا نم دسخا رثكا ام لاق لس وهلاو هيلع هللا لص

 « هاجرخب لو
 (اننن عابطلا نب ىسيعنب دمانم ىكاطنالا درنن, دمحانب دمحانث يفاشلا هللادبعز دمج ركيوبا « انندح ف
 هيلع هللا لص هللا لوسز لاقلاق هنغ هّللاىضر رذىلا نع نيكسم نز ىسومنع نوميم ن هللادبع انث ةءواممونا

 [دانسالا حيحص ثيدحاذه هةمايقلاموي رانلايف اهم هللاهناشا قحريغب امم هنيشد ةلك لسملعناش نمل سودل او

 ا « هاجرخم لو

 [:ةويحانث ىرقملا دن رب نب هللا دبع انث را وس وكرم 9

 أ هتغ هللا ئضا#باطحلا ن رمت نع ىاشنملا ميت نا نع ةريبه نت هللا دبع نع ورمتنب رك ءمبرشنا

 رطل قزرب اك مكق ز رل هلكوت قح هللا هوب مكمنا ول لاق ملس و هلآآو هيلع هللا ل هلا وسر امتنا

 ْ 2000707- ثردح اده# اناطب 0 تابع

 هنع هللا ىطر بعك نب يبا نع ةيلاعلا ىلا نع نشا نيويرل نعول ةل ةنلس وا ينثدح ىروثلا نايف سان نايس

 ايثدلا | وبلظي لام د البلا ىف نيكمتلا و ةمفرلاو ءانسلاب ىتما رشب سو و هل او هيلع هللا لص هللال وسر لاقلاق

 ا.دانسالا حرص ثيدح اذه * بيصن ن نم ةنخ الا ىف هلع نكي. ل ةرخ" الالمعب اين دلا بلط نف ةرخ آلا لمعل

 ا *د
 نب ةن وام انن ل اصوبا انث ليعمسا نب دم ليعمسا ونا ان دا دمت رجاتلا ىخلبلا دمح نب هللاديبع م انربخا ف
 | هللا لور تعم لاق هنع هللا ىضر ضايع نب بمك نع هببا نع هب دح ريفن نب ريبجنب نمح ىلا دبع نا اص

 هع ه اجرخم مو دا: ةساالا حيحص دج ادع «لاما ىتماهنتف ةناوةنتف ةما لكس نالوقت ل- و هل[ او هيلع هل هللا !للص

 « انثدح و
 لاقانس وهل اوهيلع هَللاٍلص ىبنلا نع دومسم نا نع هيبانع ةليمنب عسيبلا ن نيك ىلا ن ءم ليئارسا 9

 «مسرعص + لق ىلا هما ةبقاع ناكالا ابرلا نم دمنا 01[

 ريغبام هنيشمةلك لسم ىلع ناش 1 6 0 0

 تكد ركناول 5 رم نع ىناشيجلا 6 + نا نع ةريبهن ادب 4 7 5 دي "5

 ملط نفةرخ الا لمعت ام دلا اونلطب مامدالبلا ىف ةيكتلاو# وةمذرلا لالا يوارش د أمون وفارصاس مكن. ىلا # نع 9

 مم ريغو ىملسلا س رشالا نب دمع افعضلا نم هيف( تلق) «يعص# بيصن نمةرخ "الا ينل ن كي !ةرخا الا لمعايندلا

 «حيحص» لانملا تما ةنتفناو ةئتفةما لكلا اهوف م ضايع نب بنك# نع »

| ١ 
3 

 ع

ٍ 

1 
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 مرسال ديس يب

 64ج. ابك قاقإلا باتك) 2 ( صيخلتلا عم كر دتسلا )
 نبرفمج ان ىدقملا ركحب ىنانب هللا دبعانت رابالا ىلع نبدا انث دادي ىزجسلادمحا نب باعد 4 انربخا |

 اذه «اعشختم هلحر ىلع هنقذو ةكملخد لسوهل او هيلع هللا لص ىنلانا هنع هللا ىضر سنا نع تيب نع نامل ١

 : *هأج رخمإ ولسمط 5 يمص ثيدحأ

 نايفساننر شن نب قاََسا انن راطعلان ب ليعمسا اننئناطَلا لع نب نسنملا انث ىدالثا دم نب رفتج 4 انيدح 9|

 حبصا نملاق ل سوهل اوهسيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا ىضر ةفذح نع ةملتس نع قيقتش نع شمالا نع ىروثلا ا

 *مهم سيلف ةماعنيملسملل متم نمو ٌىشىف هللا نم سييف هللا قت نمو”يمشىف هللا نم سيلف همهربكا ايندلاو
. 

 ني

 هنا عم.« قيس
 لبا رس'ىلا نع ةيبشان راوس نب ةنايشان ىرودلا دم“ نإ سايعلا ا بوقع نإ دمح سايعلاو ا * ارو د

 ناكول لوقو نيمسلجرنطبيلا هديب ريشن مل ودل اوهيلع هللا لص ىنلا تارلاق هنع هللا ىذر ىمشتملا ةدغج نع: 1

 «هاجرخ لو دانسالا سيح ثيدح اذه. «كلا ريخ ناك ذهريغف اذهل
 نع نش لا نع هنو اعموبا أبا ىيحن نب ىيحاش فاك لدعلا ميهاربأ نإ ةمصع نب ميه ل ىنريخأ 2

 يفو هللادبع ابا كي اسس هيلاق ىبفلاق هدوس د ةنالس لع دعس لخد لاك هخايشا نع نايا و١

5 5٠8 

 . انف 5

 ىلا اما نايس لافلاق ثاءاعصا ىتلثو ضوملا هيلعدرتو ضار كنعوهو ملسو هل اوهيلع هللا لص تايلوس سدا

 انتيمو ايحادوع انيلادوع لس وهلااو هيلع هللالص هللال وسر نكلو ايندلا ىلع اصرخالو تولا نم اعزج ىباال |

 ررطمو ةنفجو ةناجا هلود امغعافلاق ةدواسالا هذهىلو>و سك ارلا دازلثم ادلا نم 5 ةغلب نكللا لاق :

 كديدنتعو تمهاذا كيهدنع هللا ركذا دعساب لاف لاق ك دعب هيذخاب ديمياتيلا دبعأ هللا ديع.أباأت دعس هللاتفأ

© 

 ك0 “ا

 * هأح رخ 0 و داننالا حديحص ثدردح "1 هت اذا ك2 و تمسقإدلا :
 م

 ة(م)ا تختم هلح يلع هنقذو ةكم لخدرلسو هل اوهيلع هللا لص ىلا سنا نع تبان نع ناملس نب رفتج#

 | قادسا (تافإإ «مهم سياف نيملسملل مت م نمو ءىشىفهّللا نم سيلقهنلا قتنإ نمو ءىش فهلا نم سلق همر بكا ا

 لحجر نب ىلا هد ريشلا سف هللاو هيلع هللا لص ينلا تاو يشن ةدعج نع ليلا دس ىلا نع# ةبعش ِظ ا
: 

 ْ «سيعص# كلا ريخ ناك اذهريغىف اذه ناكول لوقت ونيمسأ

 هللاديعا أ كليكمانم دعسلاةف ىبفلاق هدوم نايس ىلع دعس لخد لاق هخايشا نع. نايفسىللا نع « شمعالا 9

 از يبا اللات كاءاصا تلتو ضوملا هيلعدرو ٍضار.كنءوهو لسو هللا وهيلع هللا لص هللال وسر يفوت

 مدجا ةنان نكيل لاق ادهع انيلادهع سو هلاو هيلع هللا لص هللا لؤوسر نكسلو ايندلا ىلع اصرجالو توما نمأ

 'دبعب انيلا فيك ادجس لايف ةروطمو ةندجوة اجا هلوح اعاوتلاع ولالا هد.ىلوحو: نيكارلا دانك امدلا نم 0

 سوسو سبسصسمووس

 ا 10 |[

 *حيحص# تدكحاذلا كنك دنعو تسقاذل كريدتعو تممهاذا كرمه دنع هللا ركذ ادعس اي لاق هذان[
 ته

 مح مم سس سس سجين ميسم سم «؟ رك ج جن سرج م يسع )

 )2 رك

 جا

 م
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 ” (0ج) (قانراباتكذ ١ (م5) __. (ضيفنلا عم كردشلا)
 ْئ د ابسرخ مو دانسالا م اا

 رشا اديس نيطان ميلسلا فسون.ناهلسن دمر كب وانىث دح دها لا را دن. نبىلع 4 انب دح و

 نسيم تشن ةأهسأ ن نف ىمنثملا هللا دبع نب دم زان :ا نق وكلا دعني مئاهان ث راولا دبعنب دمضلادبع اس

 لاتخاو ليخن دبع دبملا سكب لوقت سو هلآو هيلع هللا ل هللا لو.سسر تممس تلاق اهنع هللا ىض ةيممثلا !

 البلاوزاملاىسو اتغو ىنبدبغ دبعلاسشب ىهتتملاو أ دبملا ىسواملواهس دبع دبعلا سب لاعتملا ريبكسلا ىسن و

 قملانع ىعرلا ةدصي,دبع دبعلا سكب تاهبشلاب نب ذلا لتخم دبع دبعلا سئب نب كلاب اين دلال تخت دبغ دبعلا سب

 عوشلا بوسنم دحا هدانساىف سيل لت انبا و هانم ى وه دبع ديعلا سكب هدو عمط دبع دبعلا سكب ٌْ

 * هاج رخن مل و حيحصهناف اذكه ناكاذاو حرملا رم

 اننى ضاقلا قاحسا رب ليعمسا انب (الاق) لادعلا ذاشم نب ىلع و دا دعب هيقفلان السنن دمجا م اندح
 | هللا ضر ةربرهابا مم مس هيأ ليج ىلا نع بامشن ان نع سن و نع لالب نب ناماس ىن دخ سب واىنان ليعتسا

 كر ارش 60 رب ذيلف ةئفإلا نمركلا قس . اكنفتنتا لسودل | اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاةلوق هنعأ

 «ى اطلاه ليج واو هاجرخم لو دانسالا حييتص ثر دح اذه# متعطتسا نا اونو ١

 ندي ةورفوا انئىتسرلا فلخنب ىسومن نيسحلا هللادبعوا انن ظفاملا لعن نيسملا لعو.ا م انيدح ف

 هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضرلالب نعىردملا ديعس لا نع خابر لا نب ءاطع نع ةيبأ ن نكىبا انئىواهرلا دم

 تقزراذا لاق هللالوسراب كل ذى فيكو تاقلاةاينف هتلتالو ا ريتق هللا قلالالدان لس و هل اوهسيلع هللا لصأ

 حبص ثردح | ذه هراتلافالاو كا دوه لاس! لور !كلذ ,ىل فيكو تاكل منهن الف تلئساذاو ًايضالف

 * هاج رم لو د انسالا

 م«اربخا»

 « مطتنمركب فا فضوم |
 سيم تب ءامسا ركون مألا هللا دبع نب د زان يفوكملا درع نب مئاهاش ثراولادبعنب « دمصلا دبع » ل

 نضع لازتلا نيكللا نو لاتخاو ليخت دبع دبملا نلت لوقت ملسو هلآو هيلع هللالص هلا لوسر تعمس|

 اي اكدع ديعلا سإالبلاو رباقملا ىسواستعو ىتبدبع دبعلا سن يهتنملاو ديما ىسوالواهس دبع

 * لظم هدانسا ( تلق قبس ى وهلا هلضيو ممطلا هدو و قا نع بع ىلا هدصن ديقديعلا سكب تاهبشلاب نيدلا |

 لاق لوقت ةربرهأبا عم هنأ ليرمج ىلا نع ىسشنزلا ن نع سنوي نع لالب نب نايلسانت « سي واىنانبا |

 كرر نيو كرا [يشت“ :نبه ذيلف ةنفللا نم رملا قتنب 6 نقتل لس و هلو هيلع لا لص هللا لوسر أ

 ا تع نانا 1و ىنك
 هيلعهنلا ليسا لوس ر لاف لالب نعىردحلا دابعس يأ نع ءاطع نع هنا ندا ان ىواه هرلا دمح نب «دزو

 منجم الغ تلئسال وأخت الف تقزراذل لاق كلذ ىل فيكو ت افاق هتنالو ا رق لا قلا لالبإب لس و.هلآآوأ

 « هاو( تلف) ميحص» رانلافآلاو كاذ وهلاق كا ذب ىل فيكو تاق

 رج » 20
05000- 

 ا

 نسيييشتسنصععاا 0 ب نييدردساو



 (4ج) - «اقرلا باتك) 6 ( صيخلتلا عم كر دتملا )

 «هاجرخم موسم م طرشىلع حي ثيدح اذه *ةئيطخ هيلعامو ىلاعت هللا قلي ىت>هلامو

 شمالا نع ةنواعمونا انيىلا يىتثدح ل بتحب دمحان هللا دبع انن هنولابنب دمحان دم ركحبو ا 4 اندح »

 هيلع هللا | صدم تاحصا نم انا لوثكلو ار ةالسسرتل1 | هللادبع لاق لاقدب زين نححرلا دبع نع ريم نب ةراحت نع

 ثدح اذه#ةرخاالا ىف رك بغراو ايندلا يف رطو اوناكلاق و اولاق مكما ريخاو ناك ع و لسول1 و

 * هاج رخم لو نيخيشلا طرش ىلع ميصص

 ثييللا انن طاصنب هللادبع انئئمرادلا ديعس نينامع انب (الاق) ىزنملا نسملاوباو هيَمفلارضنلاونا 6 انربخا ف

 هللاوربنملا ىلع لوقت هنع هللا ىطر صاعلا نب ورم 0 هنا هربخا حابد نب ىلع نا اننا نبدزب ىثدح !

 امفدهز.ناكو | ءادلايفنوبغرت كم هفدهز  لسوهلاو او هيلع هللا لص هللا لوسرذاك مذ بغرا طقاموت تارا

 ثيدحاذه«هلئذلان مرثكأ هيلعىذلاوالا ىهدلانم ( ثالث ملسوهل آو هيلع هللا لص هللا لوس ريس ام لاو

 * هاجرخم ملو ىراخبلا ط رش ىلع مير
 ىثادح بوبانبى يحن انل ميرم ىلا نب ديعسانب ى دعب ان ىنارعشلا لضفلا ن دم ن ليعمسا « اربخا

 لاق لس وهل اوهيلع هلا ىلص ىنلا نعو رمعن. هللادبع نع هندح ىلبحلا نمحرلا دبع اانا ىرفاعملا ةدانجن هللادبع

 « ةنسلاو نجسلا قراف ايذدلا نم جرخ اذاف هتنسو نمو نجنس ايندلا

 انن ىزورملا لتاقم نب دمج انب ناطقلا نيسسملا نب دم لضفلاو ا ىنثدح 'ىناهنب لاصنب دم ىتدحإل
 ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللا ىضر سنا نعتبباتنع ةنسلا لها نمناكو ةبطعنب فسو

 ةةقشف ءازقو لابج دايع نامزلا رخا قنوكي

 ءزدضاخ مص ىلا نب ركبوا ان ةرنلا انىلاطلا فوعنب ه6 درس نب دمح سابعلاو:ا « انثدح

 ** نب زح باق لك بح تنل مسوهل اوهيلع هللالص تالوسدنا هنع هللا ىضر ءا دردلاىفا نع بيحا

 ثلث 4

 * (م) ةئيطخ هيلعامو هللا تلي

 دمج باىصا نم أمابصو ةالصرثك !متاشاديعلاةلقدبزب ن نحر لا دبع نع ريمت ن ةرامع نع « شمالا و

 *(م خ) ةرخ .الايف كس بغراوايدلايف مكسدهزاا ناكل اق مواو ولاقوكتما ريخا ناك عو ل سوال اوهيلعمتلا لص
 ربنملا لع لوقت صاملانبو رم عمبس هنا هربخا جابر نب ىلعذا بيبج يبا نيديزن ىتثدح ثيللاانث# اصوبا ف

 اف دهر. ناكوايندلايفنوبغرت كسمهيفدهزي ملسوهل او هيلع هللا لصوتلا ل وسر ناك امف بغرااموقترأرام هللاو

 «أمهص دحاوط ريش ىلع س يلو« حيحص»(تلق) (خ) هل ىذلا نم رثكاهيلع يذلا والا ىهدلا نم ثلث هب مام هللاو
 لاقورمت نب هللا دسبع نع ىلبحلا نمجرلا ديع ىلا ن نع يرفامملا ة دانج نب هللادبع ىنادح بو ن « ىبع)

 «ةنسلاو نجسلا قرافابن دلا نم عبر خاذاف هتنسو نمؤملا نجسايب دلا ملسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر
 *«كلاهفسو(تاق)ةتسف ءارقولاهج دابعزامزلارخ +1 ىفنوكياعوف سم سنا نعتبثنعةيطعن ب « فسوف

 (تاق) حيمص#* نب زعبل بحي هللا ا اعوفرص ءاد ءادردلاهبان : بدبحي ةريضاب نس هركبب ٍِه
 101777770077 جيس سس بسم سس و -_
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 (4ج) عنان رابانكذ ع4 6 صيخلتلا عم ك ردّتسلا )

 | هلو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقل هنع هلا رطر ةفن د٠ نعرف زنإ ةلض نغران دنن برا نعقاحان 1

 | ههبلق ىف هتوالح دجنا اعيانغو لج ه هنأنا هللا ف وخ اك از قة بوش نما ماوس نم مهس ةرظنلا ل- و

 * هاجر مل ودانسالا حيعص ثن ها

 | نب ثراملا نع ةميملن اان: ىيحنن: بيعش ان ضايمدلالهسن يركب ان بوقعي ندم سابملاوا م انثدح 9

 .كيافام كرضيال كيفناكاذا ميرالاق ملسوهلار او هيلع هللا لص ىنلا نع امهنع هللا ىضررمنب هللادبعزع ديزي

 « ةمعط ةفعو ةقيلخ نسحو ثندح قدصو ةناما ظف> اندلا نم

 زيزعلا ددعن ىلع انندح قبدصلاركيىبا 0 ةكحم ىلا دمحان دم نب رن صفحوا 4 0 «

 إ ,لاقلاق هنع هللا نضر ىردخلا ديعس ىلا نع مثلا ىل ا نءجارذنع ثر اهلا نب و رمج نعى رصملا ى يع نب دما اننا

 أ ااكنانلاىلا هلع جركل ةركمالاو الت ارال 5 درحص ُِق المح لمع الحر ناول لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لاؤطر

 8 *هاحرخ و دانسالا حيعص ثيدح اذه *ناكام

 | مقاننإ ميكحلا اننىدلبلا مثيحلا نب ميهارا اش دادغب كاملا ن اقاقدلا دما نب نامعورمتوبا  انربخا ف

 ْ مسوهل وديع هللا لص 0 لاقلاق هنع هللا ىضر ةماما ىلا نع ىصأع نب ميلس نع تادعمنب ريفعاني

 | كلذفز الا بهذلاك ججرخم نم مهنقرانل اب هبهذ دلل يمل ءالبلاب كدحا برجيل هللانا

 (؛ مومو كلا ضم كش ئذلا كلدف كلذزود تقهدلاك جرخم نم مهمو تائيسلا نم ىلاعت هللأ ام ىذلا

 هفاج رخو ذا دانسالا ميم ثيدح اذه *نتتفادق ىذلاكلذف دوسالا بهذلاك جرخمنم
 دم نغءاو ملا نب دابعاتت مكن .قاحسا (قدرق للا اندلا ى انركبوا انيدهازلا للادبع نب دمج جب انربخا لد

. ٍ 

 (هدسح قنمؤملاب ءالبلالا أَ م وهل اوهيلعمتلا لص يبنلا لاق لاقةنعهللا ىذ 1 ر سهىلا نعةمل ىف نعو رمتنب |

 هلامو

 نعزفزن لصنع راند ن بزا< نع قاحسا نب نرلادبعنع ميشه انث ىلا دحاولا دبعن:« قاحسا ف

 هبلقف هنوالح دج اناعا هناث هللا فق وخ رم اهكر نف ةمؤمسم سلبا 5 . نممهس ةرظنلا اعوف رسم ةفدح

 * هوفعض ىطساولا وه نمر لادبعوهاو قاحسا (تلف) «سيحص
 0 ا ويم اذا عبرا اعوف ص رمت نا نعددزن نب ثراحلا نعم ةعيهل نبا »

 «ةمعط ةفعو ةقيلخ نسحو ثردح قدصو هاما

 ىلاهلمم جرح ةوكالواهلبابال ةرخص يفالمج لم الجر ناول اعوفرص ديعسىا نع مشيحلا ىلا نعم جارد لف
 * حبحض «ناكام انئاك سانلا
 راثثابهبفذ كدحا برجك ' معاوهو ءالبلا مكدحا برجي هللانا اعوف مم ةماماىلا ن ءمياس نعم ريفع :

 كلذ نود تعنذل اك جرخم نم ممم تاثي سلا رم هللاهاجحن ىذلا كلذف زيرالا بهذلاك جر نمممف مك

 ' * حيحص# نتتفادق ىدلاكاذدفدوسالا سهذلاك جرخم نممهضو كلا ضعب كش ىذلاكلذف

 يح هلامو هدسج ىف نم ولا ءالبلا لا زب ام اعوفرم ةرب ىه ىنا نغ ةماس نا نع ورمتنب دم « نعإ)

 ا

 ا

 ظ



 («ج) (قافرلا باتك١ 2 ( صيخلتلا عمك ر دتسللا
 « هاج رخم ملو ذائسالا - ثيدحاده ه هيرأ اناصعإ هللا بق أب امادلا تلاقامدلا هللا حبق دبملا ا

 نا دممنب ريغغ ان نملاوبا انث نيسملا نب ميهاربا انث تادمهم ظفاملا ديبع نب دما رفتجوبا 4 انئدح أ

 ضيصاذادبعلا نا لو هل آو هسيلع هللا لص هلال وسر لاق 5 لاق هنع هللا ىضر ةماما يبا نع صاعنب ميلس نعأ

 دعني هف اماثاو هلرفما هضبقاناف ى دؤيق نم ديت ىدبع ت ديقانا نكت الم اي هتككتالملل للا جولأ

 « هاجرخم ملو دانسالا حصص ثيدح اذه ه هل بن ذالو دعقأ

 نمذايخس اوم مالا نم يداسوب اريل دعت تالا 0

 ئ ةرثلاورنبدلاخان حصان. ديبعن دار فغجو ا انيدادتب ىراقلاىد ..الا رفعج ن دم ركبوا دجال

 لس وهلا و هسيلع للا ىلص ىنلا نا هنع هللا ىضر دعس نب لبس نع مزاح ىبا ن رع ىزربوثلا نايفتس اثم |

 ثيردح اذه. *سانلا تلح سائلا ى دبا امك ده زاو لجونع هللا كيحاس دلاى ده زا لاقف الحر ظعو(|

 : * هأح رك [وناكبالا عت تريد اذنه انهن

 نمرلا ميم ماه ١ ىف لاح رابع قاما ام ناغن.دمجأبا قاحمانب ركب وبا كيان دحال

 * دناعلا بوبا" نأ:

 ضرماذاا دبعلان ا لس وهل اوهيلغ هللا لص هللالؤسر. لاق ةماما ىلإ نع سماع ن ماس نادعمنب ريفع» ا

 ةميمعملا

 « هلو ريفع (تاق)«حيحصأ
 * (م)هيلغ ثعب "ىلع تامنم اعوق رسم رباج نع نارفس يبان عم شمالا:
 ِلاَةفالِجر ظعورسو هلو اوهلغ هللا لص ىبنلازإ لوس نع مزاحىنان - ىروثلا انما ىشرملاورمجع ن.# دلاخوو

 *عاضودلاخ (تاق)إ# يحص# سانلا كبح سانلا ىدباقامف دهزاو: هللا كبح ايبدلا قدهزا

 مدد ذخاف يلع ناجاام وك ا تل - امته ىر زين هبب مصتغأ صاب ىنئدح هللا لوس راف: تل لاقت

 : « حيحص هاذه لاغأ

 ا لاقم هش ناسا ذخافلاق يلع فاخا ام رثككا ام هللا وسران تاق:لاقمقنسا م هللا ىر لق لاق هن مصتغا صان:

 ىبيحي هنع ىورب فرمبال رابملا دبع وركتم لب (تاق) حيجص» هيرل اناصعا هللا جبت ايندلا' تلاق ايندلا هللا سيق

 هلا ذالودمقت ذعرخ هفاعانازو هلرفغاهضبقا تراف ىدويق نم ديقت ىدبع تدبق يبا هتكئالمىلا هللا ىعوا'

 ىفتنلا لادبم نب نايف نه ىيرصلعلا نمامنب نمحرلادبع نبدم نع ىرهن لا ند دعس نب ميها ربا

 ا

 طعنا تل 1 - |

 لدلا يف دم : 0

 « هبا كبح |

 كل 1 معرب ضجر



١ 

 أ نب الدال ينال

 0 -_ نإ

 ري

 ابا سهون رامملا ديعاني بواأ ن ىيحن اننى انو !ايطلا نامعيفا ن نب رفعج أن ىضاقلا لماك نب ديمح| 3 انيدحخ 2 :

 اهنم دوز نملامدلا رادلا تمعت مسؤهلاو اوديلع هللا لص قايل اقلاق هنع هللا ىذر هنأ نع قراط ع نب كلودم |[

 دملا ١ .؟ضقات هنكل انيغ صرغلتلا رمان اند: سالا ريب 'لوصالا يف! دوج ومع دل ناك (1)]

 ديعلاكا# اذاوةير ءابضر نع هن ترضقو هترخا نعهندص نلرادلا تسكو هءر:ئذرنىح هبرخ ال اهمدوزت

 افج) ا ادعؤآال بانك ع ا عمووا 72 خقمتتلا يك راشلا)
 ثراولا ديعنب دمصلادبعن ثراولا ديعانن بلاظينان . ميهارا اندهازلا نايق ىنان دمج 3 دح

 لال وسر كاقلاقدنع هلا ىضر فعن نامع نغ:نابا نينار مخ نع نمط ع الا ئ اج زحانن يلا ىنثدحب

 ا 1 1

 * هاجرخ مو دانس تالا مص 2 دكاو + الاورام كاجو

 ىف ار ولا دم نب ديعسانم سن وب نب حب رشانت قوربسم نع شابعلا وا اني ى دلما دمتي رج مب انثدج ف

 هيلع هللا لص هللا لوسر.ىللاق ثلاق اه هللا ىضَر ةشئاع نع ريب, نلانب ةورع نع نانسع نباص قي دح

 كلياو هيعقرتىتحاب ون قاختسنال نك ارلا دازك .ايندلا نم كفكيلف يب قوحالا ت درا نا ةشئاعاي مسو هلآو

 * هأح رخن لو دانسالا حب ثبدح اذه# ءاينغالا ةسلام و

 شارح نب ىب رنغ روصنمنع نابيشانت مصاننب قاحسا ان ةءالقولا انب تملا سابعلان ةزج م انربخا

 تي تنإإ دهتسل] قراطأب مسودلاو هيلع هللا ل هللا ل وسر لاقلاق هنغ هللا ىضرىب راح ا هللا دبعن, قراط نع

 *« حمص « توملا لو زن لبق

 نشوناف ءاينغ الا ىلع ل وخ دلااولقا 1 وهل اوهيلعللا ليصهّللا ل وسرلاةلاق(١) ريخشلان .للادبع# امدح

 * هاج رخن ملو.دانسالا حيحص ثب دح اذه « لجوزع هللا مناو و درتال نا

 لاقاذاوهبر ءاضرنع هب ترصقو هنرخ ان رع هن دص نأ رادلا تسئبو لجونع هنر ىضرب ىتح هن رخال

 « فيعط ةبقع

 اد اهف قح مد نبال سيل اعوف ص ناممع نع نار مح نعن سلا نع بئاسلا نب ثيرح انن# ثراولادبع

 * يي «ءاملاو زينا نم فاجو هروع ىراون بوو هرتسل تيد لاصحلاةذه

 ىللاق رسول كرسي هللا لص ىنلا نا ةشئاع نعةورغنع ناسخ نب اص ىندح قارولا دمت ن4 كيعس 9

 «حيحص# ءاينغالا ةسلاعوكاياو هيمقرتىتحابون قلختسمال كارلا دا زكايندلا نمكفكيلف ىف قوحللا تدرانا

 * مدع قارولا (تاق)

 لورق تاومللدعتبلا قراطايإ -وهلااو او هيلع هللا لص هبا بولو لاق ىرا املا هللادبع نب قراطا# نع

 * حيبحص# تول ا

 اوردر النا ىرحا هناقءانغالا لعلوخدلا اولقا لس وهلااوهيلعاللا لص هلال وسرلاق ريخشلان 6 هللادع )و

 * حيحص»# هللا م

 نلابندلارادلا تمم ملسوتل آو هيلع هلال هللا ل وسر لاقهنا نعقزاط نيدعسانا بهو ن.« رابجلادبع ف
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 (4ج) -.. قاتلا باتك) 20206000 70( صيغلتلاعم كر دتنلا)
 .ةرينملا نع ىروثلا نايفس انثبابلا نب ديزانث نافع نب لعزب نسملاانث بوي ندم سابعلاو:ا# انن دح

 ملس و هل او هيلعهللا لصدتلا ل وسر نا هنع هللا يضر بمكن ينا نع ةي اعلافلا نع سنا نبعينرلا نع ىناسا رمل
 ىنهل نكي : ملال ة ةرخ . الا لميمبم لمع نمو ضرالا ىف نيكمتلاو غارمللاودف رااوءانسلاب ةمالا هذهز شلاق

 ش 00 7 اذه#بيصن ة ةرخ . الإ

 دلل[ لاوسو الثا هنعهللأ ىطر دوهسم نوميايم عم رنات فاعف ربنلا تانج شالا

 رونلانا مسوملاا اوهيلع هللا لصدتلا لوسر لاف ماللسالا هرذص حرش دهس ناهللاذر نفلسوهلا اوهيلع هللا لص

 راديلاةءانالاو رورغلا رادنعفف اجتلا م لاق فرعي لعنمكلدل له هللال وسر اب ليقف ح شار دصلا ل خداذا

 * هل وزن لبق توملل دادعتسالاودولخلا

 ةيربوجنب ماوعلان ع ةءواعم وبان ىدحننإ ىيح انثىبا انيلدعلا ميه اربانب ةمصعن ميهاربا « يلربخا ف:

 تمصلا بحمب الا نيصيال ميرال سو هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللا ىضر سنا نع نسما نع

 ف هاج د دانسالا تكلم ارم ىشلا ةلقو ىلاعت هلا نازك رمح ١ 3 ةذابعلا ا

 57 31 هبلعهللا 1 لوسرلاةلاق هنع قا 1 - ةديرن م انئيسالا تانغ 0

 « هاج رخم لو دانسالا حيي ثيدح !ذه *ىلاعتو كرابتهير بضغادقف ديساي قف انملل لجرلا لاقاذا

 هل او هيلع هللا لص هللا لوسر نايا نع ةيلاعلا ىبا نع سنا نب عيرلا نع ىناسارملا ةريئم نع « ىروثلا »

 ايدلل ةرخ .الا لمع مهسسلمع نمو ضرالا يف نيكمتلاو ةرصنلاو ةعفرلاو ءانسلاب ةمالا هذه رشلاق ملسو

 ا * حييص# بيت رشا الامد نكي

 هل اوهيلع هّللالص هللا ل وسرالتلاق دوعسم نا نغ هيا نه مساقلانع ىدوعسملانع لضفلان. 4 ىدع)
 هللال وسر ايليقف حسفن | ِباقلا ل خد اذا رونلا نا لاف مالسالل هر دص حرشب هيد, نا هللا درينث ملسو

 «هلوزتلبق توملل دادمت-الاو دولملا رادوملا ٍةبانالاو رورغلا رادنعيف اجتلا من لاق فرهإ لعنم كلذل له
 « طقاس ىدع ( تاق )

 لواوهو تمصلا بجسبالا نيصيال مير | اعوق ص سنا نغنسحلا نع ةيربوج نب ماوعلا نع م ةيواعموبأ :
 هتاعوضوماىورب ماوملايفن ابحنالاق (تلق) حيص# «ىثلاةلقو لا رككو عضاوتلاو ة ةدايفل

 0 تاكالاق ةفيحج ىلا نع ربقالا نب ىلع نع ةلثصمنب ةبقرنع لضفلا نبرم انأ فوعنب © دهف 1
 نم رصق ا ل 3 . ”ك !ناذ كث اشج ا لات ايبا ت 3 ودلاو لقا ص قا لايب تورش تدع ٠ ادبرتو
 هىندملا نا هبذكدهف (تاف)سبصو ةرخ آلا يفاعوج م رثكا ايندلا ىفاعيش سانلا
 | (تنلزب جا هيرشي ادن ادقفديساب يقفانمإل لجرا لبا يتم ا نع 5 ناي مالو 4 ةبقع»

 اندلل و

 © تيصن ةرخ

 سلا سيم 4 00 - ع 2

 نرخ يلع لمع نم )

 ل نم هل نكي
 "دس
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 ك5 لا



 هرم 0

66 

 ارمي

 ةيتب 0 ٍ

 | باسحريغب هقزروهيفوتسو ال الحدب نوتايوهيف نوبعت مهف هقزر عبسلا نيضرالاو عبسلاتاوا.لاهللا نمضف

 بلط _:رم اعوف ص رم نا يع عفان نع داورىلا نب زيزعلادبع اننا ىنااش . يسكسلاو رن # ميهارإ د ظ

 (:4ج) ( قاقرلا باتكو 00١ (صيخلتلا عم كر دئسلا )

 اذه -رم(١) رت م ل ا
 فئاصووي ىف راس سك رك ألا ايندلا لثمو ىلثم ام هديب ىست ىذلا و ىل اهو ايندلل امو ابن دلل و ىلاملاّمف

 ههاجرخلو ىراخبلا طرش ىلع سيك ثيدح ١ ذه# ابك ربو حار مث راهن نم ةعاس ةرجش تحل لظت-اف

 رفعجا ريبجن باهولا دبعنب ديم“ انك بوعي نب نسملا (انربخا ) دوعسم ن هللادبعشب دح# هدهاش و

 هيلعدللا للص ىبنلاا هنع هللا ىذ رهللا دبع نعةمقلع ن نء ميه ارتا نعةرص نبو رمت نع ىدومسلاًابناز وعنا

 ا « ابكرو حارف فئاصموب يف ةرجش تحنلاق بكار لثدك ايدلا ياا

 ٍ نسحلا ندمح سابعلا وأنا( الق ) ذهارلار ادن نب ىلع نسحلاوباو ظفاملا ىلع نب نيسمل ا ىلعوبا# ان دح

 | لاقامينع لا ىضر رمح نبا نع مفان نع داورىلا نب زيزعلادبع انث ىناانث ىسكسلا و رمنب ميهارباانئىنالّقسملا

 | نم ىتنمتم مهشارف ضرالاوهلالظ ءايسلا تناك هللادنعام بلط نم مل وهل اوهيلع هللا لص هلال وسرلاق

 ْ هناضرملابلط و ىلامتّللا لعالكون راملا لك ايورجشلاس رغب الوهوزيلا لك ايوهو عررزلا ع رزبالوهف ايندلا ىما

 ١ ورم ن.ناوفص ان؟ةريفملا وباانثيلا ىنتادح لينح ندجا ن هللادبع ان ىهيطقلا رفمج نب هللا دبع # انرغا 2

 ( ىلا ؟ املا كتم دهاشلا غليل نيب محلا ندعلاب كاقةافولا هترطح امل ى رعشالا كلامأبا ناديبعن حب رمش نع

 انها ةولحاس دلا ةيصو حلا ةيصاس دلا ةواح لوم لسودلا اوهيلع هللا لص هللا عل وامر: تسيلم

 * هأح رخو دانسالا مييعص ثيدح

 # انثدح © ٠١ نيلا ىا ريو )02(

 | ىدلاوىلامو اسدللامو اسدللو ىلاملاّتف اذهنم رثوا اشارف تدحازلّن!لوس رابلاةف هبنح ىف ابنك ريصح لع

 |«( مخ )ايكربو حارم ةعاس ةرجش تحن لظتساف فئاصموي فراس بكا ركألا ايندلا لثمو ىلثم ام هديب ىسفن
 ملس وهل اوهيلع هللا لص ىنلانا هللادبعنع ةمّملعنع ميه ازا نع ةرص نب ورم عىدوعسملا ( دهاش هلو )

 « ثيدحلا لثماستا ايدللو ىلاملاق

 * هاجرخم و نييماشلل ةائشالا عسي ثردح اذه# نيهيلا هأنا تح ىلاعتهللا دلع

 ل

 |ريملا لك ايوهو عرزلا عرزبال وهفايسدلا سما نم "شن متي! شارف ضرالاو هل الظ ءامسلا تن اك هللا دنءام

 لوبعت مهف هقزر ضرالاو تاومسلا هللا نمضف هناضرمل ابلطو هللا الكور املا لك ايورجشلا نب رشأالاو

 ورمذا عوضومو اركنم لب (تلف) حيحص#»نيتيلا هانا ىت د باس>ريغب هتزروهىف وتسو الالحب نواب وهف

 ْ «كورتم ىنطقرادلالاق هنبا ميهاراو نابحنب | دنع مهم ام ركب نإ

 ملبأ نير عشالا رشممأي لاق ةافولا هب رمح اى ير فشالا كلام ابانا ديبع نب حب رش نعو رحنإ « ناوفص»

 ةرعو ةرخ لإ مص اي دلا ة ةواح لوقت لسوهل أو هيلع هللا لص ]وسر تبمس نأ ب : 00 تحبه اغلا

 *«حيحصو ةرخالا ةواح ايندلا



 ظ م( مخ ) ءاملا هضيرم ع مكايسلا| ٠
 شوو اوهيلغ هللا لص ينل لعر م لخ دلاق سا عنب !نع ةمركع نعبا مخ نب لاله. نعد را نإ » تلد[ 1

 23 1 وشل بانك) .. 443...( مقل كار ملل

 نعت دحن هنع هلا ىضر ىنوا رصاعنب ةبقع عمس 1

 نالقك دبعانب راب ةكئالملا تلاق نمؤملا ضرما ذف متو هو الا موب لمم نم سيل لاقرسوهل اوهيلعّسا لص يتلا |

 سو

 * هاجرت ودا :ساالا سيح ثيدح اذه» توم وا اربد تح هلم ل ثم لع هل اومتخا ىلاست برلا لوقف تسبح دق 1

 دمصلا دبع اني :: ىررأوقلا رمعن هللاديع اني ةيجانن دم ن هللاذبع امدخ ولا هللادبعنب دمحا « انربخا ظ[

 ماتكلا مرات هور بطلا ةرسم نع فوكلا مسا نك ديز نب دحاولا دبع ان ثراولا دعنا 1

 هباغكا كنا 00 ب هيفنم هاندا ايف لسع و ءامع يناف بارشب أمدق هنم هلا ىضريقي دصلا ركي لإ

 هسفن نع عفدي هتيأرف لسو هل او هيلع هللا لض هللا لوسر عمتننك لاق اكبأ ام(لسو هل او هيلع للالض)]

 يىنعكيلا اهل تاّقف ىل تلثم ايزدلا هذهلاق كسسفت نع عفدتىذلا ام هللا لوسرإب تلقف ا دحا هعم را لو ايس

 '«ماجرخ لو دانسالا سيعص ثيدح اذه« ك دمل نم ىنم تافني نلف ىنم تلفا نا تلاقف تءجر مث

 ن لب 0 ان مضبج ْن ديت انس ىل الفلا ل نب ىلع انب ىتابيشلا بوعي نب دم هللادبعوبا م انيدح 5

 لالالا ضر نامعنلان ة داق نع ديبل نب دوم نع ةدانق نم نب مصاعن ء ةيزغن ةرامنع رفمج [

 : ه: هاج رف مل و نيخيشلا طرش ىلع مص ثردحأ
 بايخ نب لاله انث دي زننب تباث انث ليعمسا نب ىسومانت بلافنب دمج ان لدعلا ذاشمح نب لع # انثدح ظأ

 | هيلع هللا لص يبنلا لع هنغ هللا ىضر باطخلا نب رمع لخ د لاق اهنع هللا ىضر سابع نبانعةمركع نرعأ

 0 را 0 ها هبا منسم ماك

 «ةاونإ دشر ( تاق)توع والرب نسا ا :ءراي 2 المل

 ناد ز نع بيلا ةرسس نعىفوكسلا لسا ىن دح دز نب دحاولا دبع ان ثراولا دبعز. « دمصلادبع 9 ْ

 اوكف هاا ىب ىتح يبو ب هيف ع نم هاندا ايف لسعو ءامبيناف بارشداع دف ركب ىبا عم هاك اق عَرا ش

 كاكا اممتلا ل وسر ةئيلخأ: |ولاوف هينيعمعسم مهتأسم ىلع اوردمي نلا ممااو ١ ٍظْى - تكتسب ادي ْ ظ

 هللا لوري ف كلج أدحبا ةقمزالد نينا هيت نع مفدي هتأرف م اسو هل اوهيلع هللا لصةللا لوسر عم تنكلاق |

 تافن نلف ةىنم تافاذا تلاقق تجرى نع كيلا اهل تاقفىل تاثم انندلا هذهلاق كسفن نع مفدب ىذلا ام !
 ا #هريغو ىراخبلا 4 دمصلا دبع (تاق) حي كدعب نم ىنم

 داهادبم هللا و اذ انف نامتلا ن َ ةداثق نع يبل دوم نع غيرو مصأع نع ةيزغ نا 4 ةرامت د ْ

- 

3 

 ْ هللال وسر ةفيلخاناولاف هينيع حسم ملاقهتلئسمىلعاوردقي نا مهما اونظ ىتح ىف داعم تكسامو اوتكف 1 ظ

لسو هلو هيلع هللا ص هللا لوسرأ
مالا هضيرس كدحا ىمحن اك اييندلا ه امج ا دبع هللا بحا اذأ 

 "هه ه

 0 نما يضماللا «

 © توغوا اريد

 م

 « اى داع مق
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 تارانك ضارمالا-
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 بع دع مسح هل

 قي © قاثرلا باتك١ م2 __  عصيخنلا ممكردشسلا)

 أ حيمصثيدح اذه: «ةيلاغ هللا ةعاشنا الا ةيلاغ هللا ةماسنلالا' لازنلا مل 5 دقق طدانمو سدا فاض نملسوهل او

 « ماجر خم لو دانسالا |

 : داخ انلدح 0 ديلان بهل هللادنع 0 00 هللادبعوا 4 انين 1 ؤ

 ةافدا 1 1 ةنحا دا َت ءاج ةئملا هللا ةعل- 00 0 هللا ١ ةملسزا لال 4 0 دما 5 مو: عدا

 نيل ميهارإ انبىنا رهشلا بيسلا نب دم نب لضقلاانث لددلا ريكب نب ىلع ندم نسملا وا 4 ا 2
 هللا يطرىرعشالا ىسوم ىلا نع تطنح نل هللا دبع نب :بلطللا نع وام ىلا نل'وةرمعانم دم نبل زيزعلا دبع اننا

 اور اف هايندب رضا هنرخآ بحا نمو هترخاب رضا هايد بحا نم لاق لسودلاو هي هياعللا ٍلض هللا وسرن' هنع
 ٠ « هاج رخن لو نيغيعلا طرش ىلع يمص ثيدح اذه» ىنفإام ىلع ىتتنام

 مكن ب ىف انسا نب دهس نعةهيمدس نب ىيح انب ددنسم انث ىتملا ونا أبنا قاحتسا نب دمت ركب وبا هع انثدخع»
 ضارصآلا ةدنهتررارا هلال وسراي ل جرلاق هنع هللا ىضز ىردخلا دنع لا نع ء سبك تا بنز نع ةرجع نبا

 ىلع ااعدفلاق:اهقوفاف ةكوشلا# تاقزاو تلال ورا سمك نب يبا لاّقف تا زافك لاق !مانل اذام انبيصتى لا

 ةالصالو لجو نع هللا ليببعيف دارجالو ةرئعالو يح نع هلفشب الز ادمب توعىتح كعولا هقزافنالزا هت
 ط رش ىلع مي ثبدح اذه * تامىتج اهنرح دجوالا اه دتعب هتدلج ل جر نيماقلاق ةعاجىف ةءاوتكم

 *« هاج رخ لو نيخيشلا
 ورم نع نيدشرف ربخا هللادبعأبلا "نادبعأبلا هجولل وأ أبنا ى ذوزاا 0 نين نما 4 ةىفاربخأ و

 « سيحصل هلا ةيلسنا الا ةيلاغدا ةعلس نا الا لزما 7 قفل! نمو 0 وهيا ل 0
 حدا نمو داى اخ نم اعوف سم“ هنأ نءيلا ن ليفطلا ن نءليقعن | نع نايف دانا ىدملادنلولا ن م هللا دنع: د

 ' : «هفامع تولا ءاح ةفادارلا اه ت ::ةفجارلا تءءاجةئحلا هللا ةما نااالا ةيلاغ :هللا ةعلس نأالا للا ملأ

 هللا لو -رذا يرعشالا ىموملا نع بطن: نب هللادبعن, لظملا نعو رمتىنا نب :ورمتنع:#'ى دزوار دلا » ظ

 قياما 2 .اف.هايلدن رضا هنرخا بحا نرمو هيدرهسأب زيا ماس داسحا ننه :لاق مل ونهللار او هيلع هللا لصأ ؤ

 « عاطقتا هيف (:تلقا) ( م خا) ىنفيان لع
 لاق ىر دمحلا ديعدس ىلا نع«سمكت ان ثني ز نع رجع ن سمك نب قادعتما نب دعس نع ناطقلا الأ

 هللا لوسراب نملك ن يال اقف تا رافتك لاق اهب انلاذام ًانيدصت ىتلا'ضا ضالاءةذف: ترا فالؤسراي'لجر

 نع:هلئشنال لا دعب توف َتَح كعولا هقرافنال نا هشفن لع يفا اع دفلا اهقوذافاثكو وش :لاق تلق ناو

 اهزح دجو.الا اهيدعاوا كلما لج ر سم اهه:لاق ةعاج ى ةن وتكم ةالصالاو هللا ليس داهج: الو دو ْ

 ولا © سلك
0 

100011 0 0 “7 



 53100 يور

 (4 جا“ .. اند قاتلا باتك) م... :(0-) 2 0: ضيفنا عم كر فشل )
 هللا ديع انب ىبلبملا .ترالجتن, شادخ نب دلاخ انثى ومن رتشبانث ةنولاب نب دما ندم نكيونا 6 ىثدح د

 تلخدلاق هنع هللأ طر قرا ديعس ىنا نع راسي نب ءاطع نع لسان كاع دعس نإ ماشه نع بهونأ

 تاقف' ىلا ةرارح تابجوف ةفيطقلا قو نم ىدد تسال 0 كاس راع هللا نإ ي ىنلالع

 تاقف لاق رجالا انل فعاضيل مجولا انيلع عارضي ءاسنالا ريثعم كل دك انالاق:هللال وسر اب, كام دشا ام

 باب ذلا لثمالا اين دلا نم قبب ل هناالا ل و ملسودل آو هيلع للا ىلص هللا لوسر تعمسربنلا لعوهو لوقت

 خيحص ثب دح اذه *مهلع ضرعت مكلاعا ناف روبقلا لها نم مكناوخا ىف هللا هللاف اه وج يف روت

 * هاجرخم ملو دانسالا

 5 نب ةيقن ىتبث دخ ديعس نب دن د, وس يف مدح دلاىلان ركيوا اثم ز امصلا هللادتعوا ب ايربخا 2

 مل وذل اوهيلع هلم كلل وسما هنع هللا ضر حارجلان ةديبع ىبانع نادعم ن دلاخ 0

 ليمعوا اني ممساقلان م او 093 ةماساق ان 3 املا اتنقو رع ىضاقلانيسللا ع َن هللادع 0

 هيلع هللا لص هللا لو -رلاق لود هنع هللا ىطر ةريرهابا تءمسلوت زوريفنب ا نانسنب دز نع ثلا

 ٠١ هبتشأا بحاص هطبض ام ةلمهملا ل ا. دلا دي دشنت و فل الا ميتفي ىدا (1)

 ربثمم كلذكانا لاقل ل وراي كامحدشاام تاقف ىمملاةرارح تدجوف ةغيطقلا قوف نم ىدب تءضوف موت
 لجرلا ناكنانوحلاصلا مّ ءايم ال'لاقءالب نشا نمانلا يا تاقرجالا ال فعاضيل عجولا انيلع فعاضي ءايسالا

 كلذ فراك ولمقلا.هلتقي تح لمقلابىل ةبيل مدا بيراك ناو اهيسيلو ع وحيفءايملاالا دج امىتحرمملاب ىلا

 ا ظ : ( م1 اطعلا نم مهلا با

 ىلعوهو لور يشن نب نامنلا تعحس 3 ىدان ' كلامتممس ىو كسلا ليعمساو ا 3 #« ضاحولا ىيح 0

 اهج يف 2 0 ذلالثم الإ انيدلا نم قس م هباالا لوقا وهل اماولع هللا لض هللا لودر تعمسرينملا

 *«نالوبعديف ( تاق) )حيحص# مهلع ضرع هتيكل معان :اذ رورملا لها ن* همكنا وخايف هللا هللا

 !لقنا لاق مسؤل او هيلع هللا لص هلالوسرنا جا رجلا نب ةديبعيا نع نإ دممنب دلاخ نع ريجم نع # ةيق:و

 و عاطشا هيف (تاق) (م ١ قبارت عيسمويلا ف لقت روفصولا لثم مدان

 : *ةأح رويل اظاربت ىلع حي ثيدح هك تا و مح مويلا يف ب باعشن روفصعلا ل اثم مدانا تاقزالاق

 تاس

2 2 

 هللا 233 لاق لوس ةربرهأبا تعءمشس زوريف نب 35 نانسنب دبر نع قتلا يقعوا ا # رذنلا ونا ٍِظ

 وِ 7 7و ببممسممب د ديس يي رسم وه 7 ادت 3

2-2-١ 

 72. | ففلا,ىلتببل لجرلا ن اكن ا نولاصلا مث لاق. رم م تلق ءايننإإلا لاق ءالب دمشا سانلا يا هللا ل وسراي

 21 | بحا كلذ ناكو لملا هلثقي ىتح لمقلاب ىلتبيل مدحا ناك ناو اهسبل و اهءوحيف ءابعلا الا دج ام ىتح

 5 1 # هاج ري مو وردم ط رش ىلع حيحص ثيدح اذه مكيلا ءاطبلا نم ميلا

 3 ملص نإ ىيحب انثىرا لا دضس و ةنامعان (الاق) ىراقلا ل يعم سا نب ميهار نو ا وبا 4 انربخا 7

 2 اممع هللا ىضر ريشل نب نامعنلا تعمسلومت (١)ىد |نب كلام تيس لانا رمل اونا ان: ىظاحولا

 1 ديلا 24

 6 بل

 مص تبيع 7 يم

 + + هه



 5ك
2 

 1 وا تا

 3 يهعَن 0 7
2 

 م ركع

0 

 6 غ ارفلاو ةحصلا سانلان

 85 يو

 ا . ١ 0 : * هأح خم مو دانسالا حي تب دج اذه

 ا :
 | ةضوعب حانج هن هللا دنع لدم انندلا تناك ولو اه.حاص ىلع هده ن هرم هللا لعن وها ايندلل هدب ىسش يدلاو :

 . «(6ج) ' .عنات) باتك) 0:10 “11 11:7( قعبخلتلا عمك ودتسإلا)

 1 مع . .- قاقرلا تانك رجع
 ا ىرصملا ب وأ ند ىبحل ىلرب رجا بهو نب هلل ادبعانبدح رصن نب رح ائب بوعي نب دم سايملاوبأ # انيدح 9

 | لاق ها هنع هللا ىكز لجن ذاعم نع ء ليما ةرسنل ورم نع ”رار# نب ديلولا نع رح نل هللا ديبع 0

 ْش «(ليلقلا لمعلا كفكي كني دصلخ لاق ىنصوا هللا لو سراي نيا ىلا هثءب نيح لسوهل او هيلع هللا ىلص 30
1 

 |ديعسنب هللادبعان ميهاربان . يمانث ىخابلا لضنللا ني دمصلا دبع انن ورع ىف ريصلا دمح نب ركن « | دحفا

 (نوبنم ناتسن سو هللاود .رلع هللا لص هللال وسر لاقل ا# اههنع هللا ىضر سابع نانع ها نع دنهىلان 1

 ا « هاجرإو نيا طرشول 00 د6 لارنلاو ةحصلا سانام ريتك اهل“

 |.سابعنبانع هي نع دنهيىلا نب هلادبعأبلا نادبع أبا هجوأاوبا أبنا ىزورللا ميكح نب ن نط © رخال!

 | كمره لق كبابش سن لبقا سه منغ هظع وهو لجرل لسودلا و هيلع هللا لصءتلا لوس رلاقلاقامهع هللا ى 3

 |ثي دح اذه * كنت وم لبق كنت ايح و كلغش لبق كغ ارف و ك رف لبق ك ءانغ و كمقس لبق 1

 ه«هأج رخ ملو نيخيشلا ط رش ىلع حيف

 ا انب هيودعساتت ىطساولا ناهس ن ديعس انن ةعزخ نب ىرسلا ان ؛ ىاهن اص نب دم « ىنادح /

 | هيلعّللا لص هللا لوسر ىملاق هنع هللا ىضر دعسن. لهسنع مزاخوا اش كلامى انب ةباد'ن روظنم نبا

 لاق من اولاق امحاص ىلع ةنيه ةاشلا هذه تورتا لاف اهلجرب ةلث اش ةاش ىأرف ةفيلملا ىذه 0 هلآو

 « هاجرخم لو دانسالا مهي ثردحا ذه * ءام ة هب رمل هل رف اك قسم

 ىتدح) ليلا لسملا كافكا
 4 نات لا ب انك زي

 ئ هنا لزج نذاعم نع لمجلاةرمني وره نعز ارم .ديلولا نعر>زن هللاديبع نعىرصملا بوبا نإ © ىبيحت د

 «الا( تلق )يح م ليلقلا لمعلا كننكي كندد صاخا كاقىنصؤا لال ودرإب انياالام نيح لاق

 « ئراخبلايفاذ (تاق) (ءخ) سئانلا نم ريثنك |مهيف نوبغم ذات ةمعا ثبادح س اهنا كر ءم داه يأن / و

 هظعيوهو لجرل مسؤل اوهّيلع هللا لص هللا لوس رلاقسابعن .١ نعدسا نع دنهىلان هللادبعانث 6 كرابما نا د
 | كلغش الذب كاماوغم هللوتتلبم ايات فايز ا ةيئايح و نام هد رخل يع يه لقا دج متتغا

 «( مخ )كل وم لبق كنايحو
 ةاقأ ره ةيرحلا ىذبل- وهل اوهيلع هللا لص هللا لوز سغ لاق لهس نرعمزاج وزان روظنمن « اب ركز »

 .[مدهنم هللا لع :نوها اهدلل ةدس مشب , ىدلاولاق مثاولاقاهبحاص ىلع ة:ره ةاشلا هذهنورا لاقف اهل رةلئاش

 #3 ةوقعضاب ركز( 11 تي ءام ةنرشاهنما رفاكى ن-ام ة ةهيطوعل حانج هللادنع ل دمت تناك ولواهيحاص ىلع

 ماشد 0



 (:ج) روذنلا باتك) 022 6 صيخلتلا مم كار دقنملا»»

 حمص ثيدح اذه «انهاه لص لاف س دّقلا تم يفىلصانإ تر ذناعإ هللالوسران لاف مارملا دجسملايف:

 « ءاجرخع لو اسم طرشرلع
 ان ( اللا ( ةغ دحواو ميملوبا انثىضاملا ىسيع نب دمحا انثدهازلا هللا دبع ب دمح هللا دبع ونا  انربخا د :

 يس

 + وزويا

 هلاو هيلع هللا ىلص هللال ور لاقلاق هنع هللا ىدرنيصح نباكارمم نع ءنسملا نعريب قا نس در .٠ نع نايفس

 »# نع ةزافش ) هيراقنت و“ ةنصمم ف رطل لو و

 لظنحلارييزلان دع ابنا ءاطعن باهولادبعانب ىلإ !اط ىلا نب ىيحان : لسا رقيب : الل 0 انربخا 0

 را هيصعم يف ردع اللاق مسوهل اوهلع هللا اص ىتنلانا هنع هللا ىضرنيصحنب كارم نعل لجر نع: هنانك

 «ريثكينا نب ىبحبنعرمعم هلضعا دقو هنيع داك ْ

 رمعم نع فسو:ن ' ماشه انن ى 6-55 ميها ربان دايز ن لعن نويت 0 . قاسسا نركب « ندعو '

 هللا ص كالو ا هنع هللا ىضر ن معو ا مع نع ةفينح ىنم لجر ىندح لاق ريكي ان ني منغ

 نادار | هنأذ تايعالا ريبزلان , . دمخوه ىبح نع ردعم همسك :ىذلا لجرلا *«ةيصعم ردي اللآق لسوهلاوهيلع ٠

 0 ا

 ناخيشلا هلعقفادق ةيصعميف ولت ال لس سو.هل ا وهيلع هللا لص هلوق |ماف ةفينح ىنم لاق ةلظنح ى نم لو

 4 حعيحصب سيلو لظنحلا زيبرا ني دمت لعرب الا ثيدحلار ادمون

 ىراصنالا هللادبع ن دم انن ىزارلا متاحوبااشن ريبرلا ىلا ْن للادبع ندم نمجرلا دبعوا' 4« اناربخا »أ ٍ

 الور ان ا تع قل ىذر نيصحن نا رمت نع نس 0 نع ريظنش ن ريث .؟نع زازملا صاعوا ان

 لج رلا مري نا ةلثملا ىرمنا لاقو لاق ةلثما نع اناهمو ةقدصلاب انيصاالا ةبطخ لو هل او .هيلع هللا لع
 دانسالا حيحص ثيدح اذه :بكريلو ايده دهب ايشامجحنا رذنن ف ايشام جحينا ر ذنب ناةلثلا نمذاؤ هنأ ْ

 70 نب هيت هنن جوت سا هس توت س0 نما

 بج

00 

 #*رو دينلا ب انكرخلا »

 + انهاه لص لاف سدقملا 9 ف :

  2١نيع ةرافك هرافكو ةيصءمىفر ذب الاعوف رم نيصح ن نار من عنسملا نعريب زلانب دم نع «.ىروثلا «*

 ) ىع از والا ان ريثك نب دم «ةلثمزا رمت نعلجرنع هسا نعلظنملا ريبرلا نب معانا ءاطعنب ( باهؤلادبع

 هلثم نيصح نب نأ رم نع هب ها نع لظنحلا ريب رلا نب دمح نع ريثك ىلا نب ىيحب ينادح *

 فنرا نيصح ن نا رمجنع ةفينخ ى نهلجر ادح وكذا نب ىيحن نع :رمغم نع فاس وب نإ ماشه د

 #4 يول لاق 5 لسودلاو اوهيلع هللاىلص هللا لوسر

 ةبطخ 00 هيلعهللا لص هللا لوسر انبطخام لاق نيصحن نا رمتنع نسحلا نع ريظنش نب ريثك
 جحمذار لب نم ا ب جحننار دنت ناوهغا لجرلاءر نا ةلخلا :رمناولاقةلثملا ن نعانامو ةقدصلاب انرصاالا

 « حرص بك ريلو ايده دوف ايش ام

 4 3 1 3 اعد ةنزاهك وةنضعت رتب 2
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 دل ا
 دقن

 + هب

 اذن 3 ا - 34 ”رغ زالوا

 أنا اعو رمينب دوعسم هللا 5 هللا دبع ممس هنا ثراخلا نب ٍديعتس نع ناملس |

 غلبايف دن ديدش 30 ةرصبلاب عسقو هنأو هللاديبع ن رم دنع ناكنميف سراف ضرأاب ناك يا نأ نمسرلادبع ٍ

 ديس ةبيتقانث ( الاق ) ناذاش نب دمج ديعسواو كرابملا نب دمحاو رمونا انيلدعلا ذاشمح نب ىلع « انندح ف |
 لل هنعهللا طرز ةرئرهىلا نع - عالا ٠ نم رلا دبع نع بلطملا نبا ىلومو رمتى نانو رهتانت رفعت نس ليعمشأ 0 ١

 ١ .'نبب ملسم اننث زي زعلا دبع نب لعانث ةك م املا ىرملا نب , ىحت وبا 4 انريخا ف 0

 |) دما تس ىف لص: نار الجر ناهنع هللا ىضر رباج نع ءاطع نع ملعملا نب تيب ن ٠غ ةملس نب دامعانث ( الق

 يتاح لنو لاو يم فاس كالوس هلو اوم تاو ةالوسر كلذ نعل آش

 هدم دنموا ةسمامنيسبلا اسف لاق رمت نبا نعهنبانع دن. زنزب دحسنب مداعنع ©. رمض وبا »|

 نسف راف ضراب ناك ينإا نام نمحرلا دبعأبا ان 1 ًاسوتزتلا نا عقتس ةنا كثراطان دليعتش نك : ( عبلف 9 ّْ

 ْ ىشضا ىلا ىبام اخ هيلا نأ تز ردع كلل 3: غلب يلق يدع تكيروعاط ةرصيلاب عقو هناو هللا دبع نب رم دتع ناك :
 رفنلان الاقل سومللاوهطتللا لصدلنالوسرفار ,دنلا نعا وهن موا ر متنا لاق ىرا ةتافاضإ 0 ىلا |

 ْ ة(مخ) شر ردت تفاوا: ليخبلانم هن جرختساعاوهر +وبالواثيش مدهالا

 لئختلا زم كلان لد مر تسفر دملا قفا وبر نيل نكملو هل هردق هلل ٠ نك ما راسل 0 2 03 1 7 1 :

 |لسانا تد تر ندي انها“ هلل لتسرب للاسقف : ارطا دنسملا يق' ىنميا اذه اهلص لاق ماس و هلا او هلع هللا لسمص !1

 هيسياسم سي

 هى : ها 37 كفن ب ا 0

 ا

 نب حيلفانن ىنآرحلا ناماس نب ىفاعملا انل دينجا رب نيسملا نب ىلع ا قاعر نيركبوا ضيشلا # اندح لف

 ودنلا نع اون :. لوا رمجنتا لا لامه ىراق تا اضب ص 1 ةبعكلاىلا ئثمانا ىنباب ءاج هللازا تر ذب كلذ

 «كزذنب فوا ليخبلا نم هَ جرختساء اف ةرخو ال واكش مدهاالرذنلا لاق ودل "اوهيلع هللا لص هلال وسر نا:

 #2 ةقايسلا هذهم هاجرخلو نيخيشلا ط ريش ىلع سب ثدر دح اذه

 رظلا نكلَوهَل هردق ىلاعت انكي اعيش مدا نبا نم بربال ردنلاز ا لاق ملوهل و هيلع لا لص ىتلا

 ظ ا اذه ههجر ناددر , ليخبلا نكي مام ليخبلا كلذ جرختسي ردقلا قفاو:
 ه ةقايسلا هذه هاج رخو

2 

 مه روناندلا نب انك قوس
0 

 يلخرنوسلاو لع هللا لص ىنلا نا رب هت ىنا نع حرعالا نعو نم ىلا نوم ان :. رفدج نب © ليعمسا )ف

 هتللالأو زلات س دفا تدب « فارصبن 03 يني 3مل ىلا رباجن 5 ءاطع نع هرم !!بييح ن د 3 04 0

1 

 ف دهن 2



 (6ج) 0 روذنلاوناعالا باتك ) 2( ( صيخلتلامم كل ر دتسللا )

 اذكهربش لاقفاربش لخدب الذات فلح تنكتلاَف نيئالثلا ءاسم انيلع لخدم نر شع وامسننم باغفا زهش

 هيفو هاجر خلو ىراخبلا طرشىلع حب ثردح اذه ماحالا ةثلاثلا يف كسم اوهيفك نيب قرفو اذكهربشو
 * مسقو نيع اذكّلع ,تمسقاْن اناا

 ناثراملا نورمم ابنا به ونا ًابامكسلا دين 0 دم آنا ويس ندم نباسلا وا انأدح و

 لسوملا اوهيلع هللا اص هللا 0 نع امهنعهللا ىضررمتن هللا دبع نع مهم دحامف اننا هندح دق فني ريثك

 '  ه اذكهءاجر خم لو دانسالا حي ثيدح اذهه هان هلزاف هللاءاشنا لاقت نيمي ىلع فاح نم لاق

 شمالا نعربسمن ىلع ان ثراحلا نب باجنمانث دايز نبا نعمل نإ ,نسحلااينا قاحسان رك وا 4 انثدحإ

 . تار اكا و ةنس ىلاولو ىتثتسزا 5 نيع ىف لع لج رل | فلح اذا لاق امهنع هللا ىدر سابع نا نع دهام نع

 ا ذه « اهم ذخاب شمالا ناك و رهسمن ىلع لاق# ىننتسا ركذ اذا لاق تيسناذا كب رركذاو اذهىف 3 0

 * هاج رخم ملو نيخيشلا ط رش لع حبحص ثيدح |
 هللادبع أبنا ميشهانث نوعن رم انث ىلعساولا نكيلا ا ع نينحل ا قاحسا نركبوا ©« انثدح

 ىلع كنيع لسوهل اوهيلع هللا لص هللال وسرلاقلاق هنعدللا طر ةربله ىلا نع هسانع لاصفانإ

 ْ « كيحاض هن كقدصي ام

 ديزني دم نع ىملسلامادك نب راشنانث ةيواعموبا انئرابجلا دبع نب دما أبنا بوتين بدم سابملاو ا م انئدح ف |

 تنكدق م الا ل اق «مدنو ا ثنح 000 لسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق اع تامر نعأ

 « رمي نبال وق نم حيحص مالكلا اذهوهيلع ٍفقا لف رعسموخا ادهر اشد ىرسهدنم ةهرب ب سحا

 ددز نب ٍدمش نب مصاعنع ةرمضو |انث ردنملا نب ميهارإ اثث لك ونملا نب لهس انثى راخبلا لهس نإ دما م انئادح, وف

 را ءلاَيفا رمش لخدم الثا تفلح ثنكتلاَتف نينالثلا ءاسم انيلعل خذ منير شعو امسانعباذف
 ه( خ ) مارالا ةثلاثلا يف كسماو هيفكن يب قرفو'ذكه

 مسوعلا اودهيلع هللا ىلص هللال وسر نع رم نأ نع مدح ايف ان نادقرف نبريثك ىنثدح ثرالا نب« ورم 9
 هحيحص ه«ماش لف هللاءا_ث نا لاقم نيك ىلع فلح كرم

 ىتئتسي ننا هلف نيعب ىلع لج ىلا فلحاذا لاق سابع نا نع دهاجم ضرع شمت الا نع رهسم نب « ىلعإ»
 شمالا ناكو لاق هين < | رك ذاذا لاق تيسن اذا تر ركْذاو | ذِهيف ةءالا هذه تاز اينو ةنسلارلو

 «(مخراذم دخأ

 9س ا د ن َسادبم ايربخا 6 ميشه )ف

 « هلثمأع وف سم ةرب سهى دا نعهدج نع ىربمملا ديعسن هللاددبع اصيبا ناولسم هاور (تاق)هللا ءاشنا م

 سو هل1و هيلع هللا لص هلا ل وسر لاقرمتنبا نع دب ز ندم نع مادكْن ب راشن انن 4 ةب وامس وبا 9
 ه« مدي و | ثنح فيلملا

 ب ب بر ب ببر ب ب

 ( دج يتوج < 2 ١

 د



 - 3 رىلع رذنلاءافا قشاذأ (

 6 ج) (عروذتلاوناعالا باتك) 6200 ( صيخلتلا مم كر دتسلا )

 مع نسبا 5 ازرلا ذيغات ىلا قنهخ ل امدح ندمان ّتاذعان ىبطقلار عج ندا# هانزخادلا] 2

 هنافولها يف نيهيلابمكدحا جلتسا اذا لاقل-و هلا اوهيلع هللا ليض هللا ل وسرزا هنغهللا ى ,درةررهىلان ديننا

 » هاج رخم لو نيْخ» دهلا لمزف ملل ىلع حبب مص ثبدح ا ده« مم نصا ىتلا ةرافكلان م لادنع من

 |[ةمركع 3ع جلا نعد 00 -- 3 نانقلاا ها نبدمشانس تومعنإ يدا 5-0 اندح 0

 يصب نست !ءىشد ع ةانازطخد ماذا ا لابس ما هناو

 ا ش * هاج رخل لو دانس الا

 1 ىانع كلنرش ل حس ومن لصقلاان ثثيرح نب نيسحلا 5 هحوملا ولان ميكح نب نساطا 0 ريخأ ٍِظ

 كرام ىتشعو ى ثماه سلك ريف لئاق نمججحن سابع نبا لاقلاق بكر يف زجسيف يثملاب فاح لجرلا يفق احا

 [قلاءاج الجرنا امهنغ هنلا ىذر .سايعنلا نع سيرك نءةحلطل | ىلوم ن+رلا دبع نب دمج( انندحو )كل رش لاق

 | كتخا ءامشد عنصبر ال ىلاعت هللازا لاق هللا تن ىلا ىشملااملع تلعج ىتخ +انالاف ملسو هلو هيلع هللا لصينلا

 * هأج رخب م دمن# طرش 2ث. لع يدص ثيدح اذه ةاميع رف ككوذكا يك ارجبحتل اهل لقاثيش

 نى ن+رلا ديعاتت يول 1 نايس نب ب وعيال وسرد نإ رفعج ن هللا دبع انريخا ظ

 ماو اقبل هلال ص هللا لورق ماف م كى دهات تلاق اع هللا ىضر ةشئاعنع ةرمتنعهسا نع لاجرلايا

 هند رف امذزف اهيدزالا كلغ تثعدقا لاق هيد رفامدزف م ذيز لاف دفا تب دهأف بشل هنمئدهانا

 نكيلعلخداال مس ) يسن ادحأ ٠ 5 ىتايح لأ نم هللا ىلع لوها ىهو تنالاهف كتتاهادقل ت قدر ىنالخدؤ

 1 تعطقا]

 ١ اذالاقسودل او هيلع هنلا ىلص هللاك وسر نا ةرب ره ىنأ نعماه وظلم قازراادع نإ لبنحن # دا 2

 « (مخ) اهم رما ىتلا ةرافكسلا نم تلادنع مث ! هناف هلها ىف نيميلاب كدحا جئاتسا

 ىتخا نا لاق لسو هلاوهيلع للا لص ىبنلا لا لجر ءاج لاقت سابعا نع ةمركعنع 4لاقبلا دمسو ا ف

 ىلع قشن نا هللا ىنغا اذ ىثمي نا مطتس ملافا ب تى رتافا اهرم لاق اماع قثن هناوتيبلا ىلا ىش *م ناك ةهلذ

 »* 0-00 كنا

 بكر يف لإاق رم جحب سابعننا لاق لاق بكر فْرِسسيف ىثملاب فلم لجرلا يف قاحسايبانع# كرش لف
 * كرام ىشعو ىشم ام

 هل اوهيلعتلا فص ئبتلاىلا ءاجالج ر نأ سابع نبأ نع سب ركزعةحلط ل 1 ومنح رلاذيع ني دمحانن « كيرش ف

 « رفكتلو كر تافاهل لق ال ءافشل عصير الهللانا لاق هللا تبى ىثنااهلع تاعج ىتخ!نالاَمف ملسو

 ٍْ ملسومل او هلع هللا لص هللا ل وسو ىبرماف مل ىل يدها ثلاق ةشئاع نعة رمي نعهسا نع 1 لاعرلا ىلا نبا د

 هءدرف امد نفاريتدزالا كيلع تمسقا لاف هندرفاهتدزف ام ديز لاف هتدرف الت يدعاف سن زاهنم ىدهاذا

 ارهبش نكيللع لخداالمسقادخا نكنم ىتنيسنا نم هللا ٍلعز وها ىهو تنا لاف كتاهادةل تاقفةريغىتتلخدف

 + لا
8 

 ةسبح بعت



 ص110

 2 ميو مح محسومة

 (*«خ) ماروذتلاو ناءالا بانك 1 م1 ع ( صيخلتلا مم كر دتلا) ١ آ

 ىلا تايفاهتماريغ ىأرف نيع ىلع كدحا فاحاذا لوقا يلسو هللا وهسيلع هللا لص هللا لون ست اا

 هلأ ةبخايلا دفرسل قلل رواتسالا ميه ياعالم 111 للكشف لاء اهيع كلان تتنك امنريخن و ظفأ

 نب دنزن عدن مشبملا ان ىدومنب مكسحلا ان ىبحنن د مخ نب ىيحناتث ؟ ىاهنب اضن دم جان دج لذ

 هللاءافا لاق لنسو هل او هيلع هللا لص يبنلا نع هنغ هللا ىضر ءادردلا نبا ن ..ءدئاع] نا نع هللا ديبعنب رشا َنَع .دقاومأ:

 نينا تايب هللا لوسراي لاقفي نها دخ ىدومابا ان انلاقف )١( ىرذلا رقمل را قب ولاقلمفا ال لسو هللا: وهيلعأأ

 1 دنيا لوس زا 2 مولسو هل ”اوهيلعللا لصَّشالوسر ىلع لخد نوكي نا تقفشاف ة تفاحو ىتمنقكتلأس|

 ثيدحا ذه «لضفا وه ىذلات م أو ىنيك نعت رفك ل ضفا كلذريغنا تاز يقسا اوال ةال

 * هاج زخم لو نيخيشلا طرش * ىلع

 ىرافطلانخرلا دبع نيدمتان ثعشالا ولان 01 ماهر د راحيل ندم ان ملمالاو 1( انت

 نيبال طاومتساللو اك قالوه فاك تلات اهنع هللا ىضر ةشئاع ._:رع هلا نع ةورعنب متعلم

 نعت رفك الا امماريخاع ريغىزاف نيع لع فلخااللاَمفنبمِيلا ةرافك ىلاهت سال نا ىتح ثنحنالزيع ىلع

 ع

 * اعوام نيقسللا طوخ قف حلت تردح اذه هريخ وه ىذلا تعا موعأا

 نب هل وام انن ىلظ احولا لاضنب ىيحانت ىجرادلا ديعسنب ايفان ىلراقلا لئعسلالب ميهاربا « ىربخا أ

 1 اوب «يلعهللا: اصلا لوس ىلا هنغ هللا ىضر, ةرن سه ىنا نع هم 0 ريثك ىتا نإ ىبحن نع مالا

 «ىراخبلا ظ رش ىلع ميعص ثردح !ذه:اماوظعا وبف نيه هلها ىف جلتسا نم

 ٠١١ نيخساتلا نم. همساو هتينل 5 طمس هلئلاو لوصالا ىفاذك (0) ؛؟؟ ةمنسالا ضِس لأ ىرذدلا رغ()]

 ة سيم ايهم هل كسا كل تبك اع زخ ولو

 هللاوب هيلع هللا ليه: يتلا ن ء ءادردلا ىنا نعذئاغ نا نع هللادنببعن رن نعدقاو نبط ز نع ديمح نإ« مشيملا لف

 ١ لاح انالع هل: لاققالا لاغ دلع قا لو بواب يسع ىسومونا! لاق : اهقرفذالبا هةلوشرب لع هللا ءافا لاقرشسوب

 ياللا لوسراب لاف هف.نهذخ ىسومألا انلاَدف ىرذلارغمبرا ىتيو.لاق ةلمفاال لو هللآوهيلعهتلا للص هللا لوسو 1

 لاقفعو م ابو .هللاو هيلع هللا لص هللا كور ل لغد نوكينا تقفاعاف تنا> و ىسنق كتلأس 0

0 

 *(مخ) لضفا
 تنال نيعالع 00 تودل اوهيلع هللا لضخ هللا لوسر ناك ةشئاع نعا نع ماش هان ىوافطلا
 9 خرز خوه ئدلا تمام - يع نءتررفك الا مما ريخ أه ريق ىراف نيع نش اللا نيل :ةرافك كن رثأ

 هوست ) نماعوقرلا رذ ةةرينه ا نهي تسع نع ريثكافانب ىيحينعمالس نب ةوانمإل |
 دايس

 ه دع جمعت

 ست

 | هللا تو هللاقاال لاق ىنامحا هللالوسران ىرعشاالا ىسوموالاقفارقترفقالبا هلوسريلعأ

 0 0 14 اذان 0 0 مدي 0

 ىذلا تأ اينعاريش نأ رفنيمي ىلع كدحا فلحاذا لوم رلسوهل ا اوهيلعهللا لص هللا لور تءمس و ا'اماا :ينحأ

 0 ا كلذ ريغ ككاو يفلح اذ 0 مسوهل ١ اوهلع هللا لص هللا لوسرب ا
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 ىتادخري 5-1 نديلولات ةماتساو باننا ىرماملا نافعنب ىلع نب ندحلا انبوقسي ندخنمابملاو ا 4 اند لو
 هللا [ض هللا لوسرز كاائبع هللا ىض رورمع ن هللا دبع نعهيا نعبيءش نو ر< نعش ر راى نم لادبع

 #3 هاجرت 1وداعشالا مي ثردح | ذه# دع : الف محر ةعبطق لع فاح نمو هلنيعالف ة.ضعم لع فاح نمو

 *رخآ 1٠ داتا 4هف تيعش نو رم دنعو

 نور نع معلا نإ هي اج دز نبذ وياخذ دبيبا# ىلا وا ًايناقاحسانب ركب وبان# هانن دحا#

 نئللاتف ةمسلاه مح اصاره دنحال 0 ثا ريم اهب ناكرا صنالا نم 0 ع ' كيعدس نع بيعش

 ةبمكتلاناهنع هللا ذ رتانطملا نب رمم لاف ةبمكسلا جار ف ىلاملكو ادءا كلك ال ةئسنتلا ىتل أس تادف

 كيلع نيعاللوق ل سوهلا | و هيلع هللا ىلص هنفايلوزم تقمع ناو كاخا كو كتيع  نءعرفك كلام نع ةينغل

 * .# هاجرخم ل و دانساإلا ميعص ثي دح اذه ٠ كلع الاعف الو محلا ةعيطق يفالوت رلا ة ةجطدن ف نا 9

 نابع طا اننرك انش ن دمحن هللا دبعىرتخبلاو ا باوامرت دمك اعلا وا 6 انندح

 اما

 #2 5 متلاوخا للا تفدص و ادق هتريخاق ماسودل آوهيلعةتلا لصةتلا لوسر انا

 هناو رب ن هللادبع نع 4 7 نع تيعش نو رحت نع ثراحلا ن نم رلادبع ىن ادد ريش ني ديل ولا 32 ِ

 رذ نمو هلّقاتع الف كلعالام دفا نمودل قالطالف كلعالام قلطنم لاقل وهلا اودهبلع هللا لهنا وسر ْ

 ديوس هلنيع 1 ر ةعيطقىل ع فاح نمو هلنيع الف ةيصعم ىلع فاح نمو هلر ذنالق تلمع الاف

 * خيش ماح والاق اهو كؤرتمذم ا لاق ع يجالا عم

 ين فز اصنالا نمزوخا ناتي نبديعس نع بيعشن: ىر# ن ءرلمللا نب بيبخاننا م ميرزن 6« دار ٍط

 لافت ةمكلا جابر يننلامل اكوندما كلكاذل ةسقلا اتلاس تدع كالا سائلا هام اهذح لأب كاش

 هلآ وهنيلع هللا لص هللال وسر تعمسىناف كاخا ماكو كنيع نع فك كلامنغ'ةيشنل' ةمكلانا بااعلتل نير ,ءأ

 2 مسيص» كلع ال اياالوج رلا اموال برا .ةيصءميرذب الو كيلعنيعاللو عل - و

 قالانق ماعن ىدع ىل'لجر ءاجلاق اطلاع نع عفر نب زيزملا دبع نع ىتابيشلاا دمج نب :«طيدطا
 00 بتكالاق ىطغ اذ ة:ارصأ تجر(

 ىللاةفن اههس ل بنك افلجارلا لا ةخنيفيصو نمييإلا بح يخل هللا ولاةفاتيصو قيم ناؤلعرا تناك لخرلا كف
. 
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 ْ لا نانا ثتفلحو اود رحم وقلاِ ا هن ربخاف للسو هلو

 | هلرذنالف كلع الايفر ذنن مو هلقاتعالف كلعالام قتعا نمو هل قالطالف كلغ ءالامقاط نملاق ةرسودل اوهيلع

 ! تحف: ىلا لاف هنعمللا ىذر متاح ن ىدعولا لحجر ءاج لاق ناظلاءد نع قرني ريزعلا ينم ئليعلا انك

 لاف هأيا امهطعي الل نإ يي دع 7-5 لجرلا د طخغسو اهات نفعمؤ عر دن كل تنك الاه ىنطغاف أ سما

 ىدعلابقق امج ف نشك اةلجرلا لا هق نيفيصو نمي لا بح اال هي ناب قي نا وحرا يد ولا 1



 « ماجر ملو لسم طرشىلع حج ِ

 ا انثدح ميت وبا انن ريصننب دم ن دحا ان دهارلا لب دعلا راند نب هللا دبع نب دمج ادبعوبا ماب ريخا :

 : | ميهاربا نع ليث ارسا ابنا ىسومن هللادببع ان دوعسم نيديعس انث ىب ويلا دمحا ندم سايملا وا # انريخا »| .

ماين تفلحو اوفلح نا موتلا جرحت هلودع مذخاف رججنإ ؛
 : هيلع هللا ل نإ كوستر ولبس ملط 

 :دضس ب ل 0 ةرسلا فصاخو 0

 (4ج) .ع«روذتاوزاعالاباتك) ١ ع١ . 6( سيياوب كر هتيلاو

 ثردحاذم هراكا جل يلع ب بذك 0 اوهيلع هللا ىلص يننلا تعم. لعلاقممل وهل اوهيلع هللا لص

 1 امنع لاق هع هللا ىذر ديز نع ديزنب ةجراخ نءيىا ىثدح ىراصن الاتيان نبدي ني دعس .« سرق نب ليعم بأ

 0 هللا لص ىبنلا سا يف سك دز ماعف لخدف ماقذا مومدحت هب هياخصأ عم سلاج سو هلآ او هيلع هللا لص لال وسر

 | 4 اوهيلع الص ّضالوسر ىلا ة د . ده محلب م الو هل ويلا ل اص يبنلا نع مهتدحب لمججو لس وهل اوهيلع

 1 مالسلاانم هدأ رقاف ملسودل وهيل لص ىنللا ىلل تل ىل دعس ايااباتس مدع ناكو ديزل موقلا لاّدف مو

 أ ءاؤكدس احل اولكا دَقْف مولا عجرالاَف محالا | ذه نمانيلا ثبت نا ت تاو نا كلاحصاكل لوقت هللوةو

 اهلانلكاام موقلا لا خاطب امللاولكا ٍدققمهلا مف >رالاقف لس وهل او هيلع هلال ص هللا وسو تقلب دق لاقفديز ذأ

 هللا لص هللال وسر ىلا اًوؤاذه امدلأسن ملس ودل اوهيلع هللا لص هللالوسر ولا انا واط مدع مالا و

 ا ال رفغتساف هللالوسريااولا مو مكلانس !فدز مل ةرضخولا رظن ايف 1 مل وهل اوهيلع هللا ليص 2 لوس لا

 0 هاجرخن إو دانسالا ص ثدحاذه# مهل رفغتسافل لاق

 : ل اوانممو ملسومل او هيلع هيلا لص هلال وسو ليربا ةجرخ لآق ةلظنح نب دب وساوس ا نع هبدج نع ىلعالا ديعنأ

 * (م)رانلا جا جا يلعسذكن :م لوق -وهلاو

 ها لوس ايس لاقدي د نعدونإ ةعيرلنو نعي | ىثدحت بان نيديز نب دمس نإ سيق نب ليممساانب مينو ا 41
 ملسوهل اهيل هلل لص ىبنلا سلجعيف نيل ديز ماقق لجخدف ماقفا هناصا عم سلاج ملسو 4 ايو هيلع دلال

 مولا لاق لو هلآ اوهيلعملبلا لي كالو يلا ةءيه محلب صا م اسوأ 1و هيلع لا لص ىبنلا نع مدح ل اءحو

 تارزا هللوش و ماس لام هب ًارقاؤ مسوهلا ادلع هللا لص يبنلا ىلا توقول ديعسأباإي انين ممدجا ناكو دنو]

 هيلع هلا ليص هللارلو سر تنل دقلاقف بز ءافج كلدمب املا ولك ادّتف مهلا مجرالاقف محللااذهنمانلا ثمينا
 هلاٍلوسر ىلا اوملطناف ثدح سمإللا اميه ناوانلك اما ولاق ك دمبامل اولكادّمَ مولا عجرارلا# سود او

 لا ٍلوسرواا لاف كانسا يف ديؤ مهل ةرضخوللا رظنا نأكل اف ةف مولأسف هيلا واخ هلأيسن لس وهل ١ وهياعتلا لص

 ْ *م يا ليعوسا (تاق) حبجص * مر هتسا انل رفعتساف

 طا لسنا لبر م رئانج رخ لاق ةلظنج ن دب و ساو | نع هنداج نع 0 ميه اربانع# لئارسا ج

 لبس لبي يخا ه١ تين اوفي نبا وقل عرض ةيدعم مْدَخ فر ججن يابا تب ,لسمللا اوهيلع
 ع +

 1 . ال انلكاام ّتاوفاحلا ولكا دقوا ديز معزفكل اجىذلا محالايف كيلا انسرا هللا لوسر إب الاف ةفمسودل او هيلع



 تفاح 0 2 ند 2 .
 [قيدش ن نسملتان قلع اني ىتاج رولا لاله ن ميه راا انثو رعىوايسلا مساملا نب مسأق مان س ايعئاونأ د أ ن

 0 3 مالسالا ن
9 

 © ركتم رمللاو هوفهط نسي | 1

 ههأج رخ 1و داتسالا حام برد اذه 00-5700 ةجوز بخ نم انم سلو ةيامالاب 0

 د كومم قا سرع انك مد اربانب سمات ىضاقلا قا ف هةعامأ نإ ليعمسأا اتكلدملا داع ثننج ن ىلع 0 ىنادح هج

 ه فر 3

0 

 أ فاحاموههنيع ىلع تا نم اعوف مع ةزرغلاو :رع ةملسىلا 0 بح نع 0 سبع 9» |

 64 ج9 (روذكاوناعالا باتك ) ١ 2: م« مم) 7 ١ < (صيللا مم كردتلا)
 ٍ ني ديلولاك دوادن هللاةع ان رككاشن دم نب نهج دادي ىوحتلا دم نب دمحا لهسو ا عطويعا 0

 ْ نط امس لاق وهل ا اوهلع الصفا لو سونا هتعتلا ىطر هنآ نع ةدم رب نب هللا دبع نع ىناطلا ةيلعت

1 

 اما نم لهل اوهيلع للاى هللا كوس لاقل هنع للاى ضر ةرره ىنانع ةملس ىلا نعريثكى ا نب ىدحم

 نم ”ىرنوه لاق ناو يارضت وهف يقتارصن د يدوموه لاك لح اكو فنيع لع

 | قلص و ماضواؤ هللالو راي اولق منبجاتج نم هاف ةناهاملا ىوعد ىعدا نمو مالسالا نم رب وبق مالسالا

 ْ ه ماج رخل و داتمالا 200006 «ىلصو ماصنا او

 ا لاقوم سوال اوهيلع هللا لص هللال و -رلاق لاق هنع هللا ىضر هسا نع ةددربن هللا دبع ان دقاو نب نيسملا نا

 يمص ثيدح اذه هاما مالسالاولا ٍ رب نلف اًقداص ناك نا را رينا ذا مالالا نم ”ىرملا

 1 هه قش
 |. نع كنرشان ( الاق) نامتواو ميعت ونااثىرافغلا مراحب دمحا انن ةفوكلاب ىنابيشلا لعنب دمج مب انربخا »

 ا ملسوهل اوهيلع هللا ص ةلالوعر حتا امل لاق هنع هللا ىضر بلاطو ان ىلع ان'نشا رخر سر درك

 [نم ارارفالا ندلا ف ةرغر مل سيل انئاقر او انيلاوم ترم سان كلب قملذق هنا اولاقف شرق نم سان هانا م

 أ:ةلكولا نتؤثا ةدالصلا نيت نقي زعير هناي هللاو لسوةلا اوهيلع هللا لص هللا لوسرلاَعف انعرزوانيشا

 يع فصخا اناو لعلة لمثلا فصاخوا انالاق م نيدلا ىلع عقانعا برضف الجر مكيلع نث+ 0

 هللا لص

 مدرج الرم ةاز+ دلع هللا لص ع هيأ ن قع هدب نع هللاديع يا ةبلمثن 5

 | ضمائر زف مالسالا نم ؟ ىو تلة صرع ينارصنوه لاقزاو يدوم وهف ىدوموش لاقنإ

 (تلف) سوبا ناولاق لضو ماضنا و هللالوسرإب اولاقم: .م> اثح نمهناف ةلفانل وع ىعدان مو مال الا

 وعمي ماج جلا هللا لصهّنلا لور لاق هب هد ١. نع ةديربناانث دقاونب # نيشحلا د

 ا مخ) الاس مالسالا ىلا نري . ام داصن اك ناولاق مكوهف انذاكناك

 أن هلثأ ةكم ل- -وهلاو اوهيلع هللا لص هللال وسر حدتتفا ا1لاةىلع انيدح لاةىبرنع روص:هنع « كءرش ف

 انعرزواتيشاومنم ارارفالا ندلاىفةبغر مل سيل انئاقراو انيلا ومنذ سان كنب قل دقدنا"اولاف شيرق لزم

 لاق نئدلا ىلع مكقانعا برضيف الجر مكيلع نالوا ةاكرزلا ن ةئلوةالصلا نبت شكرت ر شعم اي ساو لاقف

 ا!
1 

١ 



 (؛ج) «رؤذنلاو نافالا باتك ' 2.١ (م.#) :* - 6صيغلفاعم كر دتنلا ١)

 ا امهم للا ىض ر ىملتنلا هللا دبع نب رباج نع ساطسنن هَيلاذبع نع صاقوىبانب ةبتعن ناو مئاع نع 1
 مرانلا لمة ل 1 نيغ لعاذه ىربتم لت فلح ن ملا لسوهل آو هيلع هللا لمح هللالو مرن

 لاق ىرهضلاد» زينب نسملا انبمصاعوبا انن ةيالقوا اني دادغم , ىرطنقلا دمحا نب دم نيسملاوا « اننا دح »|

 هيلع هللا لض هللال وسر لاق لو هنع هللا ىضر ةريرهابا تميئنادجلا كر ناحرولا دبع نب_ةملع ألا تمشنس

 اذه ه رانلا هل تبج والا. بطر كازوس لعولو ةمئ أ نيع ىلعربتملا اذهدنع ةما الودبع فاحالل لانو هللا وب

 4 هاجر خيو دماملا ىوقلا سنو واوه اذهدب زن نب نسحلا نأ ةنيخيشلا ط رش لع حير ثرر دس

 يقاحسا نب ةءواعم نع لذا ت1 ريم اناعركد ادلع انك تناريمز دمجا|ثث رافصلا هللادبعوا 4« انربخا-

 ىلنذإ هللانالاق لود اوهلع هللا لص يننلانع هنع هللا ئطر ة ةر سه ىب|نع ىربقملا ديعس ىنا نب ديعس نع

 هيلع دريفلاق انير ظعاام كناحبس وقت وهو شرعلا تحن ةينثم هقنع و ضرالا يف هالجر كيد نعثدخ [نلاأ
1 
 هداج خم ملو دانس الا حيعص ثددح اذه « ابذاك يب فلح نم م كلذ لئزانعأ

 8 نخالا ملاخوادت : كلا نايف: ليفان هزل ة 556 , ىلع ان لدسلا ذاشمجن ىلع « انشأ

 ل اقف ةبكحلاب فاح الجر امهع هللاىضر رمتنا سن لق ديفزب ههنا وشلل كلاش نق

 227110011 ]ذزذزذ ]1 1 آآ 1]1]1]201111011 ]|

 ههاج رخل ون ,خيشلا طرشىع محل كولا !

 نب دبعمنع ىدوحسملا دديعنب دسم اننا ىزافتلا مزاح نب دمجا انث ةف ركل نيني .لع 4 انريخا 0

 لاتق سوم, أوه ع هنا لص ين لا ىلا ءاج اريح نات تاق ةننيج نم سها قيض تنبةل يتق ن - راسن هللا دبع نع دلال
1 

3 

 ءأأ
 *هأح رخو دانس ةساالا معيحص ث .دح اذه هةبعكلا برواولو قوز تعش تئشمم

 *معيحص «رانلاهل تبجوالا بطر كازوس الغول .!نيعىع ١

 نا ةاذال سوف اوه لال ىبا نع ةديزخ ا ف يذلا ماواكتلاب ةنواعمن ملا ساو

 5 ا ىف كليم 6
 دهطل لاه ةبعكحلاب فاحالجر متنا عمس هنأ ةديبعن دعس نغ اننا ديبع.نبنسحلا انث حالا دلاخ ونا.

 *(م خ)كرشاو !رفك دقف هللاريغب فاح نملوهت :ملس وهل اوةيلع هللا لص هللال وسر تءعمسيناف 0 لا

 .ىينلاىلا ءاج اريج ةنيهج نم ةأيصأ ىيص تن ةليتق عءراسلنب هللا دمع نءدلاخندبعمنع# ىذزوممملا اجا

 قاس نا لوسأ :لاق ةبكلاو نواوشو د تعشو لادا قولو نوكرتن 521 لايق اون اوسلع هللليمأ
 يمس ةيكلابزو اوفو تن اش هاماولومت ملس و هل آو ةيلعأ

 داع

 | ة+كرشاوا م هللاريغي فاح نملوقت مل وهلاو هيلع هللا لصشال وسرت عمس تاق ةبعكلاب كلحتالن|

اواوق ل وهلا اوديلع هللا لصةللا لوسر لاق ةيكلاونولوقو تفعوتاءاشام نوار وكرت عل
 ا هللاءابئام

 ريما اًذهدنم نه ةماالودبع فاحبال اعوفرس ةربرهابا تمم ةملسابا تمم دب زي نب نسحلا 7 مصاول 4 5

 ) تيس سل

 امي

 ل

1 
1: 



 تبدا ياس ١ ةسسيمم

2 

 م9 ميلا ندا 7

7 -_ 

 ودع 2- 3

 مودل ماما

 (4ج)) ” نوفتاؤنامالاباتك 72: 3 ع ضيفللا مل ردتنلا)

 تردح اذه «نيتجا ناو و الللاو هللا ةنمل هيلعف ينال 1 هر 0

 «دنانأ ا. ظ عيار اق , -- :مققاينلا هذه هاجرخم مف داتنسالا حي
 مايه نع دق نأ ٌكللا ادن دا جو ةماسا يلا نت تراملا“ (تنخ اقلا نيسحلان هللادبع # قربا د

 هلا وسر نأ هنع' هللا ئطز ىتبطلا سينا نت هللا دنع نغ ىراضنالا ماما ىلا نع زجاوس يزول ضخ

 ثلح امو شوتفلا نيميلاو نددلاولا قؤقعو هتلاك | 0

 حصص تيدح اذه «ةمايقلامو هبلقيف ةنكت للاابلطجخالا ةضوعإلا حانج لثم انهنف لخداقر يصوم هللا فلاح

 : *« هاحر و داتسالا

 ا 0 ارا نبلسمو ترعب نا نا قاعنان ليصشا نا قانا 0 # انئدح 7

 هلل ئذلا ثذلا نم دقناتككلاق“هنغ هللا قضر'د وعسمنب هللادبع نع ةيلادلا ىلا نع ءخ اتلاوا ىتثدح ةينث

 طنرش لع حصص ثيدح اذه *لج لا لافتين .'مظتتقت لجترلا لاق س ومتل,نيميِلام ؤليق'سومغلا ميلا ةرافك

 ةئاحصلال ؤق دندن ىلع اًمُقَناَدَمَك ةاج رخإ ونيحيعلا

 َن مشاهن مئاهأتا ميه اربازت 5 اننلضفلان دمضلادبعاننىز ورأا نادم“ دمج ََن 5 4 5208 أ

 هللا لوتعر لاق لاق) امبسغ هللا نضر هللا ةسيعنب رن اج نعت اصلا نب ريع ل وم س اطسن هللادببع نع ة ةتع

 رانلا"هت بخ والا لاقوا راثلان م ةادعقم ًاوحلف ةغ اني انهى رتتملع فاح نم ملسو هللاو هيلع للا ّْ

 1 ن كلام هاوز دقو ماج ون دي أملا مي ثندحا ذه #رضخا كاوا ىلعولو

 نع نب م

 لكلا دقو امش دام او لمار 1! هده ضنا الق ىت كلذ هلاثتق اهب ضنا تارت لال |

 نو نايطرا عبس نم ةهاوقلاع ون هللا هقوط ضرالا نم اريشمطتقا نموت منو هل "اوةيلعملا لضللا كوشر |
 م حيض نيعمجا ساثلاو 500 بسا هت هيلعق مذا ريغ انوقىلو 050 كرو الق هن - الامعطتقا

 هللا للص هللا لور ننس ن هللا دبع نع ىراصنالا ةماما يلا نع رجاممنب درزن دم“ نع ملل ماده +

 نيع للاب تفلاخ فاحامو شومقلان لاو ندلا اولا قوةعو للاب كا رشالا رئاركقلا - لا ةلسو هل وةلع

 * حيدص«ةم املاح هلاقؤ ةتتك تااهلمجلالا ةّضولا حاتج لثم اق لخداقربص

 سوملا يميل ةراهلك هس يل ىذلا ب نذلانمدمتاتتك ل اقدوعسمن !نعقيلاءلا نا نع حانتاا و !ىتئادح © ةبعش»

 * (م خ] لج ىلا لامةتيمس مطتقت لجرا لاقط ارامل فورم

 هقول ةم !نيعلعا ذه قزبتمم لع فلخ 111001 هللا غ رع متاهنإ منا هو ْ

 *حبحص# ر ضخ كاس لعولوزانلا هلتبجوألا لاقؤا 0

 0 اا لل ل 0

 ْ 0 نيدارتح وم افلا قوز لاق را هذهننملا انف ىلع قا

 سس نب كلامىنريخا بهونا اا مك ل اديعنب هللا دبعن دم انا بوعي نإ دمح سايعلاو ا ان دح 9»

 ا ١

: 
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 صظ11 ا 00

 هلم لرش وعد نترط اوني لايف ا او هيلع هلا لص هللا لوسر تمعس لاق هنع هللا يضر ءاصرإلا |
 6-20 ثلدح تر نيس مكي 0 ملي رانلا نم هدعقم اوت ةرجاف نيمس مسلا هيخالام ١

 ن مفان أب ان يمينا ندمان يرابإا كيعس . ننايعات 2 ليعمسانب ميهاربا قاحسأ وا # انثدح 9ذ ْ

 أظ111111ذاابابا0ا0اذأ]1|1| 101|1 ]ذ| 1 1 12ز0 1 ]1 1

 #3 ةدايزلا 10 ودان 2 لا قل رجاف هوم أى ى ما لاماوم متن نيع ْ

 ةرجافنيميللا هيخالام عطتقا نمل وغوهو نيترثجا ني جملا يف سوا 7 3م 2 01 ١

 (4ج) . .٠ «روذنلاو ناعالا باتك ) . . ... «ه2 < ضيخلتلا عم كر دتسلا

 ١ 5 ةقايسلا هدب هاجرخم و ها ذيأإ

 ليوالا اوهيلعشا لص هللال وسر عهيس هنأ هنع هللا ىكو هسأ نع ثا ن راح نُنايُمس واىنثدح ىرصملا يؤ ]

 "م ةقاسلاو ده 1 مو دانس.الا مي ثردح اذه« اكاوسناك ناواك! و ناك ناو

 ناماسن. ثراحلا اننا را نوعي كوانث ةيطع نع دب .زبنن ديعسانب ىرلابهيقفلا ديم نب ليعمسا 55 وبا# انريخا. ف

 ىلع فاح نملاةهءالسو هل او ا هلل أ للص ىب تلا نع هنعدللا ىدر سقى تيك ان ء ىبعثلا سودرك نع ىدنملا

 بوعز هللادبع أبنا | ءاطع ناب اهولادبع اني بلاط ىلا بر  ىيحناتي لدعلا تودع ن ندسحلا « ايريخا »

 | نيميلال مك ضرايفلسوهل او هيلع للا لص ينلا ىلا الجر مصاخس هنا هنع لا رب ىبعشلا نع

 هناف مكربا ربا لس وهل اوهيلع للالص هلال 5 لاَتف ىضراهيلات مد فا>نا هلال وسر ايرخ آلا لاف مهدحا ىلع

 «هبقاعوا هنعةللا معارض هيلع عمتجم وهو ةماقلا زو ىلع هللا قل لاسم *ىنسما لامار عطقغيل ربص نيك ىلع فل نم

 #« ةقامس !| هرنبم هاجر خم و دازمألا حي ثردح اده

 ثراملا نع بدوان ًانارعن كايع انثىرودلاب مم ةقوربلسلا بربي ندع با ئلاونا © انيديح,ل»

 نيده نينا وحاصأ 0 لاف ةموصخ ىورا ٍةنبانيبو دزنب ديعس نيب ناك لاق ةماسيف ا نع نمر لاديعن |

 «حيجص« ان الثوا نتم مكبلاف مكدهاش خلل راذلا نسم دعم ًاوتبف

 اريسائش ناك ناوهتلالو سراي اولاق رانلاولخجاوّنحلا هيلع هللا م رح هنيميب مبسم "يررصأ ملام مطتقا نم لوشي مل-و

 م حيحص هنيلساكاوسناك ناولاق
 لسوالاو هيلع هللا لص يبثلا نع سيق نب. ثعشأإلا نع يلعثلا سو رك نع ناهلسنب ثراحلا اني عيكو و
 «جيص» مذجا وهو هللاَقل رجافوهو ملم ”ى معا لاما / مطتق ني ىلع فلح نملا#

 لمي ضر يف ماسسو هلو هيلع هلام ىبنلا يلا الجر مصاخهنا ثسشالا نع يمشلان ع« بروع نا
 نع هناف كرت !ليسوهل او هيلع هللا ليما لو سر لات يضرا هيلا تمفد فاجن رخأإلا لاق ايه دحا ىلع ةييبلا

 * حييجص# هيق اعوا هنع اع اضن هيلع عمتجم وهر هليا تل مب 'ىررصا لاما عمطتميل ربص نع ىلع فلح

 | لاقا ريس اعيش ناكناو هللال وسر اياولاق راثلا هل+ هاو ةنملا هيلع هللا مترج هنيمس ملدص'ى لما لام مطتقا نم لو قب

 | هل او يلع هللا لص هلال وسر عمبس هنا هب 0 رووا 7

 ةموصخ ىورا ةنانيبو دز نب ديعس نيب ناكلاق ةيلس ىلا نع نمحرلا ديعن وشراملا نع# بئذ نانا ف

1 

 ( ةذاك نيع ةرذدلا د الإ جبد



2 

7 0 

 عن 0 َو - تاعك)

١ 

 .تععس لوم كابا تعم لاقى ردا اللاق لسوةلاو و هيلع هللا لص ىننلا نهب ثدح هتممس ثيدحم ثدحمشلابا ثممسأ

 اهرشالهلق قءادؤس ةنكل تناك ناك نيمب لسم“ ىررصا لام مطتقا نملوش ملول اوهلع هللا لص هلآ ل ومو

 + دانت ل ادهم هاج رح 1و

 ١ :(صيخلتلا عم كر دشسلا ١ ١ 'عروذتلاو نافالاب اتك) 72: عم4) -- 9

 هس رو ذنلاو قاميألا تانك وع: 0-6

 طاب دك تاو نا ةادع انزازملانآتسن دختاننابأ وم ومع ندم سايعلاوبا# امدح ل

 دام ىعآومو هن بيتل دق ت سلا كلخ فاق درجرأزأ ِق وهوكلام نب بعك نب نر لا ديعىلا هنا ةيلع نا

 لما مت تاق 00 ولاقت راق راح ىوخا لاق هل ََن هللا دبعتاقاده نم لامفهيلع تمأف لاَ

 ووصتمو شمالا ثردح لعاقفنا اعا ةقايسلا هدهم هأج رخم مل ودانسالا منيع ثردح اذه« ةمايقلاءويلا ”ىش

 0200270 «هظفلب هللادبع نع لئاوىنا نع

 | .لوقدلاخابا اًضايع تعم لاق همام ةداعت حور انت ىفومئادعس ندم ان ىضاقلا لماكن دما # انيدح ,

 / لوق مل هلآ او هيلع هللا 1 هلل وشو تمس لممم لاق راس ن لكمم دنع ن [صتخم نيلجر تيب و

 |دانسالا خخ يب دع اده# بر ابضغ هيلع وه و ىل امت هللا ى لج ر لاه اهيرءطتقيل نيع لع فلح نم

 نيدمع نع ناس ن ماشه أبنا نوراهن دز ان سيردانب هلاديبع نب دجاان لمك ندمحا م انندح
 | نيكلع فاحنم لوق ا هيلع هلالص هلال ورلأق لاقدنع هللا ضر نيصح ن.نار< نعنب ريس
 | * ظفألا اذهب هاج رخو نيخيشلاط رش ىلع حصص ثيدح !ذه#«رانلانم هدمقما ًاوبتيف ذاك روبصم

 ةرارزن و رمو ىيحن يي قرسما ديسلادعن «نسملا ديعسوتاانن ىاهن 2 م نادم 4 ىنادح أ

 | نب ث راملا نع مي رجنب ديبع نعراوما ىلان. ءاطع نب مع نع ةيمان. ليعمسا انب ةملس ن.ديعس انن(.الاق )
 محلا

 4[ روذنلاو ن اعلا ب ايكو

 أ بك ن نم جراديغولا هناةبلعث نب هللادبع ابزشتب نديم دبع ان ان نار نأ هللا ديغانن زا: نلا انا مصاعأبا 3و

 ثعءمس له لاةف؛هنلع تملسف لاق دا ئماوهو هب بتلادق تيبلا فلخ فاطق درجرازا فوهو كلامنا

 |[لوقش لسوف أو او ةيلع هللا لص هللال وسر تمس ل وة .: كليا تيملا# خ11 تلف هتيم د ثدحن كابا

 «معيص# ةماعلا موىلا ى ثاهربذ الدق قفاؤج لدي © تناك ةذ كنيس . لسم ”ر ملا ادتقا نم

 أ هللا لص هللا وسر تعم لاقف راس نب لقعمدتع ناهصتم نيلج رتب ل وتدل اخابا ايضايع تعءعس#م ةبمشلا

 ١ *حيحص» نابْطَع هيلعوشو هللا ىثل لجر لاماهم مطتقيل نيع ىلع فاح نملوق لو هلو هيلع

 سطر بو هلل ابها نإ عسل اهئ زجل ناذ نارمتنع نيريس نبا نع ماشه ز»

 « (م خ) رانا

 ءاصربلا نب ثراها نع مب رج نبديع نعر ازبحلاىفانب ءاطعن من عةيمانب ليمعسا ان ةماسنب 6 ديعس )ف
 عييسعج مس

 هه ندم ص
 220000101010101 1و]

 نويت نين جت برم
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 5 ىلسسماذ (تان) (ع خ) الب البلاء ملا ااوقرظناال لام كلود كتف لعل آو هيلع 1

 مهلا او هللا لص هللا لاوسر. لاق ديع لا نع ع مثيمللا 0 _:رع جار دنع ثراخلانب .« ورم )| 00

00 0-7 

 (4ج) (بدالا باتكذ ,«وموسوا 5 . (صيخللا مهكردتنلا ل ١

 ىطعغ س طع ادا ناك ملول اوهيلع هللا للص ىنلا ةننا ةنع هللا ىكر ره ىنأنع نام ىلا نعيمس نعأ

 ههاج رخم ) مو دانسالا ميح ثيدح اذه هءوصام ضغو هنوثيوأ هدس هيجوبأل

 لي تبان نعرمسم انا.ناواو انهو 3 زارقلا ناتسنب دمشاتب بوعن. دمح س ابعلاو ا مياندع ٍإ

 قم هر هطسواو (قرحراملالوا م ولا ريبجن تاوخ نعى ىليلفانب نمر لادبع نع دنيعأأ

 ' نمرلا دبع ان(الاق)راشب نب دمشو ىنثما نب دمح اننا ب لاطيبلا نب ميهاربا انن هيقفلاىسومنب دمحم م ىنريخل »أ ٠
 ى ىصكر رحب نانع 2 ربانب دمح نعمت ع رفس ناك هناهنع هللا ىن ةحاو 'ر هللا دبع نعةماس هاربا ع الإ دير نع نايفساتن | 11

 علان :اذ ىتظّحم 3 هده 3 ارا 5 تلادق فيسلا ل دكا ه هن : أما 5 منان ؟ى شادأ اواليل هلها ىلا لدعتف مدع

 * هأج رخم لونيخيشلا ط رش بج تريد ٍْ

 هللاذيعاشت قمرلا دلاَخْن دن زانت ىزادلاديمس ننامءان(الاق)ىزتملا نسملا و اوهيقفلارضنلا وبا انندحإل |
 ' لاق لاق هنعةللا ىضرا ير دحلا ديعس يللا ن ع مثيلا ىفأ نعحمسلا ىنا جارد نعثرالانب ورعى ربخاابهو نا
 *«هاج رخخ ودان سالا يع تيد ال رثعوذألا ميلح الراسوهل اوديلع ءءء 1

 #بب دالا ِت ركام

 قرح 2

 نيالوه و مهضحب

 هبدياو يلج نم طظطعءاذا ناكل سوهل او هيلع هللا لص ىنلازا ة رب رهىلا نع باصلاح نع ينس ن مد ٍِ

 »مي ءهنوصا (ضغو هوثلوا هد
22 2 

 مس

 1 اوخنع لب ةابانب نجرلادع نعدي قا تاع نع رمش مانا نوراهن درت اننا لأ امرأ مدالا 6 انيدح أ ٍ

1 

 8 ىبج م ءرخآو 55 هطسواؤقرج ر 7 ا 500

 امو 1 ىباق توق الق هن قع 200 ع اق فيلا 50 7 يي ا مم ءاذافالملا ل

 0 صو ةيرتالا ميكعألم ةدنرقإلا

 ١ ده « اليل ءاّسنلا 20 طال ماسو هل اَوْلع هللا لص هلي لوسرلاهف كلذ هلرك دق مل وهلا و هّلعَسا لصأ

 قلو مكملا ( تمم ونعلت ما 4 31 وسان فرناس تباع ةلعتب 6 كلل

 '؛ ةيطعن مكسحلا انن دواد وا انناليغن ديحانب .ظفاحلا نب دمج نب , حلاصانب ىرنبا تلو 2048و

 كهالوا نومس لاق ملسو هلاو او هيلع لع هللا لصللا لوسرا هنع هللا ىذر كلامنب سنا نعىنانيلا ثان نع ٍإ ش

 ّْ « تباننع ةيطغ نب كلا درفت «مهنونملت تا دححأ ٠

 نالت نان ع ديمسنب ىحناني 200 ني دمحنب ىيحئان بوس نب دمحش هللا دبع وبا 4 ان ريخآ ف | ش
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 | جك
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 اميرزنبدب# همسي ىذلالسودل ١ اوةيلع هللا لص هللالوسز فيدرو«هاخرخم ل و داتسالا حعيحص ثمر دحاذه ا

 ءاذملا دلاخاش” ترارمجن دش ان روصنم نب ديعسان نع, نيتظيفلا ةد<ن دما اس يسيغنب لع 4 0 ْ

 7 "اوهنيلع هللا لصهّنلالروسر فيدر تنكلاق ةنع هللا ىضر هيبا نع ةماسان. حببلل ايفا نع ةنيعينانعأ

 نم تنزع هاو وا دحا لسع! كاملا لاق#«تّتناي م 00 حولا ميقا لسدما لوس 3

 اال هللا لؤسر: رهظ ىلع هعضوم ىتتم رك ١ هللا كيمرك لاق وهينيع لع همضوو هلبقو هبجو:وهرحن |

 ادافرخ الا مويلا و هللا نِمْؤَي براك نم "لتس وهلاوهنيلغ هللا للص هللا لوسر لاقث ملل ودل اوهتنيلع|

 ندع هاورو )دلاغ نع متر ناطر ماو ها وراذك ميج بابذلا ل اثم ريصيب ىتح سنخ هللا مس تلقاذاو هتغربص |

 هللا كيب هللا لوتس رب ففي در تنك لاق هلا نع همءاسأ' نب..ميبللا ىلا :هرع ةمبيع نأ نعدلاخ :نع نأ رمح

 1 * ثيدحلا لسوهل اوهنبإ لع

 جلا ع .. عتدالاباتك) ” 4ك م ( ضيخلتلا عم ك ر دتسلا

 [لسوالاو اوهنلع هللا لص هللا أ وسر داق .هسلحع لجر لكن ضو هدا ا هدنعو سوهو او هيلع هللا إض هلال ودنر

 .: ربظ ىلع ٠ .هعدضو م ىتمرك( 5 هللا كم ركا لا و هنيبع لع هعضوو هليعف هبجوو 5 رن هاقلتف هيلاهاقلاف هءادر

 و . الا مويلاو» تانزمؤي ناك نم لسوهل آوةيلع هللا لبض هللا ل وسر لاقف لسوهلااو اوهيلع هللا لص هللا وسر

 : : 1 تن ةقايسلا هذه هاجر خم ودا :سالا سيح ثردح اذه *9همزكيلفموقم رك ةألا

 هللال وسر فيدر نع ةميعىلا ن ع ءاذمل ادلاهانت عيرز نبدي زيان ددسمانث ىتملاونا ان دملا امن نب ىلع ماتثدحنإل

 0 ملسودل اب !وهيلع هللا لصةللال وسو لاف ناطيشلانستلاّمف هتادهنت رثعدنا لس و.ةل او هيلع هللا ص

 مبايتلا لدمريطي مالم مسي اذاو هتعرص قوه لاقو مظاعت ناطيشلا نسن.تاقنا كن. اقناطيشلا

 ا : ,«يلاماو مبلل ينادلاو كلام نب 5 ةماسأ هريغ هأهس دلاخ نع

 ' نوكيىتح < .ظحتس هناف ناطيشلا متل هت ال لسومل او اوهيلع هللا لص ىننلا ىللاةف ناطيشلا سعنتاّمف انريمبرثعف

 ْ «'بابذلا ل تمرين ئج ضقاصت هللا ممن تلق اذاف هللا مدل لقن .كسلو ىوقو تييلالثم
ُ 

 | صقح نو رمان نافسن ب نسما ن* (اولاق)شيرقن ركبوباو ىريكاور واو ديلولا وبا ذاتسالا# انريخا 0

 ١ ناك لاق هنع هللا ىدر ا اح نع ردكتلان دمح نع ليلا نك رابملادنع قربخا بهو ن هللادبعانن :يامشلا

 | « احلا دبع ريغ ردكتلا نا

 ْ ْ « انثدح ف 1 ْ وفرك اع

 'هاقلتقديلا ه اًهلافد ءادر لس وهلا وهنلع هللا لص هللا] وسر دخاف هساحء لجر لك نيض :وهناحصا هدنعو لس رأت وهيلع

 | تسير ا ارم ركجعرلا

 .ناطرشلا هَ "لافتا هب ترثعهنا اسوهل او اوهلع هللا لبع هللا لوس ر فندر نعةميكىف انعم ءاذحلادلاخ 9

 نو لاقو مظاعت ناظيشتلا'نيصن" تلق: ناكنافبناطيشلا: سفن لفال لولا اوهسياع هللا لص هللا لو سر:لاَف

 ْ 2 قيتناذا لئسوهلا و و-هنلغ هللا لص هللالوسز ناك راج نع راكان نعرمنب رانملا دبع فرخ ا# بهون 2 ٠

 ! : : سكنلا زايللا دلع( تلق )تيتا |

 مكملا» 52
2201111111 1 0 



 (4ج) .٠ (ةيدالا تاتكذ 06001) 7 . (ضيخلتا عم كر دتسلا)

 هواة اب سان

 دن دوو مالغ ناكلاق ةنع اطر كلام نب سنانع ريبجن دق ىسيع نإ هللا ا ديعنع كنرش .

 هللاالا هلا ال لاقف لسوو هل أو هيلع هللا لص دمحم كل لوقاام لق هوبا هللاَمف هياىلا رظني مالخلا لمْج هّللاالا

 هياسوهل آوهنيلع لا لص تلا هيلع صو هيلعاولص هناعصال لسو هلو هيلعتلاىلص هلا لوسر لاف تا ماساو

 0 اعنا يس هد دن

 تكله ملسو هل 1و هيلع هلا لص يننلا لاف ةأرسمامهلت تناكوو دعلا ما نمد دحايفناكف هن دك لوسرا
 نز ماح رحم و دائسالا مي برجا ده عا نبل ِتعاط !نيح لاجرلا

 هديسمأنث ىنيح نإ دمحش نب ى حانت بويع نب دم هللادبعوا ( ايريخا )نيةخبشلا طرسشلع يك 4# هدهأ سو ١

 هللا لصيتلا نم هتعمس'ىثد ب ىتمصعلأق هلع هللا ىذر ةركبىبا نع نسما نع ديم نع ثراخلانب دلاخ اني

 موق حلغ نإ ملسوهل آو هيلع هللا لب يبنلا لاف ة ةأزما ممرما اولوف ينو: نزين ىذ كلما .هغلب امللسوهل وديا

 * هأح رخو نيخيشلا ط رش لع 006 ثيدحاذه « ةأرصا موكل

 ديعمانثىفا يىنادح ثايغ نب صح نب ورم ان“ ة هءرخ ا قى ريان لولا بوع نإ نسسحلا 0 ايريخا ٍِ

 لعهنع ا ىضر هللاديع نأ د برج 0 لأ امرع 0 هللا دبع ٠ نب رباج نع هبا نع ىر اصنإلا 0

 للا لص يلا مدخم دوو مالغناك لاق كلام نب سنا نعريبج نب ةنلاديع نع ىبيع نب هللا دبع نعم كل رش لف
 رظن مالغلا لمخب هّاالاهلا ال لقرلسا مإلغاي لاَ مدوسب سو هلآو هيلع تلال ص ىنلا هانافض رف وهل آو هيلع

 لنحو اووبيلع هللا لص هللال وبر لاَمْق تا 0 ساو هنلاإلا ولا ال لامف دم كلل ل وش ام لق هوا هللاتف هاىلا

 « هيلع ليمو هيلع ا واص هي احالا

 ْ مرش وعن منال وهل اوهسيلع هلا لص ينلاذا ة ةركل ين نع يبا ان ةركب ىبا نب زيزرلا دبع نب « راكب »

 هندحامف فراكو هنو ىلا لأيس أهلا فرصنا ايلف ادجاسهللرثلا ماهف ةعتاع رجح يف هسارودل ليخرفظب

 م مايسنلا تعاطا نيح لاج لا تكله لس وهل اوهيلعبتا لص ىبنلا لاف أرسم ملت تناكوو ديلا ما نم

 لاو هيلع هللا للص يبلانع تت هلا ىنمصع لاق ةركب ىلا نعنيبلا نا عديم نع ثراحلاِن #« دلاخ 9

 مخ )ةأرسما مهكلعموق حلف نل لاف ةأرسما عما اولوفيف فن يذ كلمنا هيابامللسو
 طا بص هيلا لوسر.ىلع روج لح ذيلاق راج نع هيا نع داع الإ دلاخ ندم ان ” « صفح 2

03 

 "أ ىلا + « ارلاواءازسلا يف نع تر بلاط يبا نبع نيتم لا يما قرا. + م ظرعلا ساعت لزم عم

 | هلال لق ملسا مالغإي لاق هدوع لسو هلو هيلع لص ىبلا ان مالنا نشر يلسوهلو هيلا لص بنل

 دع عا 5 ( 3 ع 3 ىلا نب رك أ ةدراكب انث عانطلا ١ دان ةماسأىنا هدف تاس اخو ميغا

 ل

 ديل سم:

 هزار
3 

9 

 2 لس يسم ل مو روي يحسم



 2 قايم تسلا 6 نع ىفللا ١ 4 ةمالا 1 7 و

 5-5 هسعل ثمل دش 2-لا

 * هأح رخو و دانسالا حي ثيدحاذه:غدانا هل وان 5 هديشيلماخا هلوانب ناداراف'

 ١ اذ. (بدالاباكذ ع. .6م.> (نيخلتلا عمك ردتسلا )02(

 أ | تلمس امنع هل ىضر ةشاع تلاق من نراقف تام الا لل ليرتا 2 ضع لما م ناش لأ نمش ا

 نيطشما تانب ىلف نهم ةأسصا تلاقف ىتما ءاسبن ىلع ما رح ماها لوغل_سوهل اوهبيلع هللا لص هللا لو-دأ ْ

 عدي: ىطشتمنا سفنلا ةبيط تنكفأ ابنع هللا ىضر ةشئاع,تلاقف رخلا:تلاتف بارشلا يابتلاق بارش لاذ,

 * هاجرخم مو دانسالا حيك ثريدخ اذه هلثم هءافلاق الت تلاق رزمخ

 | نيداات ميمارا نب لسان ( (الاقرزتزملا ديعن ىلعو قاحسا ن.ليءمسا اننلدعلاذاشمح ن ىلع 4 ايد 2

 ١ « الواسمافيسا 1|. طامت.نا سودا اوهيلع هللا 0 هللا لويز يل هنعمنلا ىضر راج نع سس زلال نعةمملس

 * هأح ضو لس طرا نص تانج اذه

 نسما نلف كرايملاا اي حماد 1 نيمملاب ناملسننب عيدنا 0 د 0

 0 لِساَدا اذه نعت يبم اهينيدل اذه لعق نم هللأ ن هووصف ل هللا 0

 ْ رب رخنب به واني ىتاذصلا قادس ان. دم انث' دادغبب رافضلا لعن دمحا ن.ىلعنب دمج للادبع ونا 4 انريخا 9

 [ للا همفدمابا نا. 5 هابع نيدعس نب سيق نع بيبشىبانب نوميم نع ث دحن نا ذازنب روضنم تعمسلاةىناانن

 |هلجرب ىن رضق نيتمكر تيلص دقو لسوهل او هيلع هللا لص ىبنلا لعناؤلاق هم دخم لوهل او هيلع هللا لص ىننلا
 "ا مي ثيدحاده»هللابالا ةوقالو لوحال لاق هللالوسراب لب تاق ةنجلا بو نمباب لعكلدا الالاف

 [دموهوملا مثهدلو مدخت نا حابمهل دلاولا نا !عضو ١ هي1 ل173 دليلا ناكو هماج رب ونيخيشلا طر شع

 1 راص ىتح ١ ملط وهل اوهيلعدتلا لص ىلا مدخ هنا هنع هللا ىض ردع نب سبق لضف نمف رعب نم دختسنا ةمدخلا هل

 هنم

 ةشئاع لعل خد لوقت ةيملسالا ةعيبسعمس هناةبوس يبان بد يبعنع ديساىنانب ىيحن ىندح ديزنبإ 6 مقان »ف

 هللا لصدتلا لوسو تعمس تلاقفرم ناقف تاماملا بحاوص تلاقف نعم لها نمنلق نتنانمم تلاعفةودل

 يابتلاق بارثثلا اذهع نهطشما تان ىلق نهنم.ةأصا تلاقف ىتما ءاسن لعمارح ماملا لوق: مل وهل اوهيلع

 |... « حيصههلثم هنافتلاقال تلاةريزتخ مدي ىطشتع ناس فتلاةبيط تنكفا ةشئاع تلامف را تلاق بارشلا

 00 (م)ال واسم فيسلا امتنا وهل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن رباج نع ريبزلا ىلا نع ةملسنب 4 دامح إف

 للسوالا اوهلع تالعسسا للوعي رملاقة رك :,ءنسملا نعةلاضف نب كرابمات حصان ب تيصقلا »

 | تيهندق سيلوا اذهل مف نمهللا نعل لسوالااو اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاف الؤإ افي نوطأعد : موقىع

 « حي هدايا هلوانيم م دمميلف داخاهلوانن نادا راقديلا رظنن هس مكدحا لساذا اذه نع

 | ىلاهمم ددانانا ةدايع نبدعس تنبسقن 3 تيبش يلأ نب ن دودهيم نع كاذازن روصنم |. ذيب مذاحن 6 0 د

 بابىلع كلداالا لاقو هلج ربع + نشف نيتنيكو تياض د و للاى يعينا لاق همدخم لس وهل اوهيلع هللا لص ىنلا

 « (مخ) تاب ل ال لوعال لاقىلب تلق ةنجلا باوبانم

 0 كبرتو
21001011117+ 

 نوح



 (ج) طابت 00 ه0 ( صيخلتلا عم كر دتسللا)

 ا ياللاَنتا تلاعق اهنعهللا ىذر 0 ها نم ةوسن لخد لاق حبلا ىفا نع دما ىنانيلاسإ

 6 امفرتسلا تكتمالا انا يل ازن اين مضن هازل نمام لسو هلآو هيلع هللا لض هللا ل وسر لاق تاماجخلا ا

 ْ 0 ويعلن لوس نعءاذنه لثماو نس م نءىوردقو * لجو هللا نيب وبأ ١

 َنورم قرا هول هللاد.ه ف مكحلادبعن ١ هللادتع قب هع ا ةوتط نيدمح سايعلا و با# هايدح ف ١

 نهل "اف رسو هلآ او هلعلل! لص ىتلا جوز ةيطس از ناخد ءاسنا بئاسلانع ممسلاى ل! جارد نع ثراخلا |

 هيلع هللالص هللا ل وسر تعمس تلاق سأب امو ناق تاناجخلا باحصا نمتلاق صم لها نم ناقت نتن نم

 انف ناب هللاقرخ اه ريغفف امم 5 :تعزت ةأرصااغال لوقت سوهلار او.

 حل نرمي يني قولا يملسلا ل يعسسا يدمج اننيبفاشلا هللادبع ندم ركبوا ان ريخا

 درب نب افق ولا ادلا دبع ى نم ىشرعلال يبحر شنب تبان ندمت نع ريبج نب نمحرلا دبعنع ميه اربأ نا

 نمو 00 ا يال لع هللا لص هللا لوس نا هنع هللا ىذر ىراضن الا بواىلا نع هيدح ىبطملا

 مويلاو. هللأن مو فا نمو هراج مكيف رخ ألا مويلاو لاب ن نمؤنذاك نموهفيض مركيلفرخآلا مويلاو لاب

 مكر ف# تأ العا لح زيإلف مكئاسن نمرَخ هلا مويلاو للاب نمو ناك نمور 5 الأءا ماما لخ ديداف رح ]1

 ثيدحلا ادهن نفل ١ ن دمج » يلع ناءزخ نب , و رب ندم نركبىا ىلا بتكك زبزملادبع نب رم ىلا كيك

 ْ , هاجر خلو دان دام الا ححص ثردحاذه# تاملاءاسنلا نه ازنزعلا دبع ربع بكف لع لاقاع تىةكاوي

 تب 3 23 8 79:70 للا هاا ا

 ع نس موج محدع يمد اس مج وسمت ومع نيس عب

 ف نحرلادبعنع متهازب نب بوقعي فسو و ارهتديس'ن ثلا هنع ىور ىذلااذه ميهاربانب توقعي

 و ه تفل دف ىشرُقلا ليبح رش نب تبا نبد#ن ءريبخ نبأ'

 / ىنئدح دبر :نبوفانا“ تما" ياقوت ىدعب ايبا رعشبلاده#ت نب لضفلا ندم ن لئعمسا 04 انربختا +

 اعط علا اها نمةوس ةش'اع لعل خد لوق ةيملسالا ة ةعيبس عمس هنا وسيف نديبع نعدنيسأ' ىلا نب ىحأ

 ل لاس نإ «

 ند نا ءنوتلاسق ةمل- الع ناخ هب ءاسن نا بئاسلا نع غ حمسلا ىلا جارد نع ثزاملان «ورع#

 لوقت سوال او 4: لع هللا يلَص هللا وسو كدعويرس تلاق نسبا نق تاما ا تادكا نم تلاق 9 صلوا

ٌ 

 تبع دع ويسب ا ل دع ويس ا و تصمم م تيسير معمم سموم عع
 0 هي رتاس اهنع هللا ق رخاهتب ريغ :ىاه 7 كثع زر فلارما اعاأ

توقع ن ع ثاللا م 4 اصول 5
ديبج نإ نمحرلا !كبع نءوميعازربا نأ 

ا "5 ىلا قيبطل طوب قباني ليج نع
 

 كتاب نم زخ 5 مويلاو هللال نم مول ناك نمور زيعالا ماجا لخ دن دالفر لا ل هللاب نم و ناك ندف:

 'نع تبان' نب دمحم لس جوخ نإ نك اا ىلا ب علك زب ةرلا دنع نار ىلا ثيدملا مفرف# تاماجلا لخ ديألف

 تنوعا بؤومتلاو# و ا ا زبلادبع نإ رثخ ينيوملاع اوس

 ند ندع جت تسب ساد وساد 7

 ا

 9: كال كك ب 0 23

 : ف مركيفرخ +الاعدبلاو هللا نمؤني ناك نماء ئراصنالا بواىا' نر عه .. دح ىهطملا لنا دفا

 مخل

 0 11011 1 را 1 0

 - : # ثا شارل ولو رعب ريمج نإ :اييبراشم نع ميه ابان بوقت فسوبو ىئتح بوب

 ع م



 2 وخ 6
 ريغل

 9 هل 3
0 

9 - 0 

 ا

- 

 00 را سامو ص سوس هس يح يس ويلا

 ر د راو تر هور دك : , ةزدق هيطر قلك ارتاظ وكلي نتنموراضنالا نم

 1 ىلادئعلا,قادسلا يبا نع ةنواممونان زا املادبغ نيد ا كوع نبذمحنارملاوبأ 6 هانندخ دقو © |

 ١ رونا ةنعش ننحرم كوم يعل 0 دقق ص 3#

 ٠  2هللا لص هيي نا نع ةمركع نع قانشلا قاحسا ىلا نع 34 ةءواعموا -

 00 ترا

 6 1مل بانك) 2627 .٠ ( اعين نا ردا
1 

 ةشايع

 أ رااالو لج نلا لجرلار ثا مال ماس وهل اوهيلع هللا قرص هلل[ لوتسر اق لاق |مْهنَع هللا نضز سابع نب نع ةنق ركعأ

 0 * ثردحلا اذنهةحض لعامجادقف ىراخبلا طرش ىلع حبحص كيذج اذه «ةأرلا ا

 قي :زملادبع انننسسحلا نهللاديع تيعشاوناان"ىضاقلا ( املا نب اظفاطا رمت ع نب دمت ركبنا" انربخا

 |ىنع مآ طرا نمار ند نتواط خرط قاتتكيسللا كماؤنا لغو نس ؤاط خزن تادلنما دمع نمش نذمحاش
 ضرما عفت و فردلا ب تغذت هنا هللا لوسراياولاق م الاهلي | انام لسودل اوهنلع هللالتص "نبال سر لاق لاق

 ١ نابع و سم زالوا ويؤمن د -,5لاق

 يان ' ميه : ازياو يناثلا دش نا نيسطلاو مالسلا ديعنب دم اننا قرتنملا تن نإ ىزحب اير 2 وبا © اننادح :

 ١ * هأجرخت م ولم قرا أع ميم ثيدح اذه هن ا

 أ ماس ْ 00 نأ ايلا 0

 "1 خ) ةأرلا ةأرملاو للا لجولا رشاال

 آ او هللا لص هللا كو َسَرلا اقنسابعنبا قع واظ نعىلا تخسلا' بونا نعو سو طنب ا 0

 , 8(م )اتتنالف ذاق هلخد ع نفالاةضيرلا مهن نردلا ت تعد 4 هالو اولاق م انا هللا ايباوتثا سو

 مش هتايلخ لح ديالف رخال ملا هلام وب ناك نم اعرف ضررا نع ريئاؤلا فأن 9 56 داوتسدلا أ

 ناك الف 20 هلئاب نعل تراك نموثر نيالا م اهلا لخ ديالف رخاالاءوإل او هللأل م ول ناكْن مو

 و هللا يضر زنا نعر يللا يفا نع ءاطع. نءيباىنئدح ماشهن اضل 1 ميغا ران بقاحسا اند( اولاق )بلا

 نم وِ ناك نمو ماؤلا هتلياح لخديالف رخ الا عويلاو هتلابْنم وبن اك نم م ل سول اوهيلع للالص 0 :
 1 ماعرادت ةدئام لع نر لا مويلاو هللان نمل تاكنموززيعالا م الخ دنا قرخ ل مويلاو للاب

 ظ ن روصتم نءيروثلا نافنألاقا زرادعأبا ميها ربان قا قنا قادما ل ندمح ندمحا# انريخا

 1 نم -- 0 0 ىضر ديلا اكل 7-5 0000 راي 2 0 1

 /نءروصنم نع ةبمشانت سانا ىانب مدا انننيسملا ن ميهاربا ان ىض اتلانسملا نا نمحرلا دبع # هانربخا 9

 اكمل... فسكس تس د عسحسج ا

 ١ . ف 4 مخل (تلف ة)٠ هللا نيبو امم 6 اناهرتس 6 اهجوز تي ريغ اها تموغو
 مرمي 0(



 («ج) :(بدالا باتك) «(ب#) 0 6( صيخفلا مم ردتسلا)
 هللا ىلص هللا ل ومر تمصف كنب ايلمعت لامع الا ي اف ىلاعت هللاءاشنا ايش ىرتالو”ىش ناك نا تب ارا كلم 5 لب

 ىدذلا و داما .ىثلا من لس و هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاق مت هللا ليبش ىف دارجلا لاف سو هل اوهيلعأ

 ناا هلممز ريخ لكذ امم ركذف ةق دصلاو مايصلا “ىلا من : لاق ةقدصلا و ماييصلاف كل ذ نمكلل ا ىنانلاب

 دع نادم ماو ال اذاف لاق كل ةنمريخ ساثلاب 1 1 و هلا او هيلع هللا ص هللال وسو لافم "1

 امبذخاوأ لهو لاق ريخ نمالا توصلا لاق هيف ىلا لسو# اوهيلع هللا لص هللا لوسر زاشاف لاقشلل ذنم
 هللا ءاشاموا كما كتلك ذا ءءاي لاقم ذا ذاعم نفع لسودلاو اوهيلع لا لص ّنلال و برب رضف لاقانت:سلا د تماكت

 هبلاب نمو ناك نف مهنبتلا هب تقلنام الأ منهج يف مث رخانم ىلع سانلا ب بكيلهو كلذ نمل لوق نا

 حي ثب دحام © اوملس ' رش نعاوتكساوأ ويش اريخاولوق ريثنع تكسو وا 1زيع لديظ حالا مويلاو

 | هنم سبت يذلا هلل امل لعتما ءاعو ةحابا عضولا اذهيف هجارخايف ضرغلاو هاجرخإو نيخيشلا طرش ىلع

 « كاد هللا ىناعج سانلال وق ةحاباىف ةحرح اوايخا اذهلبق تم ٍدقىلاف هملاع لبق هنينمدها لاقل

 1 !نب نمح رلادبع انئثدخ ئمشاملا دواد ن ناملسان ة ةعرخ نب ىرسلا انن فاه نطاصن دمي ايدج 9.

 هل آو هيلع هللا لم هللا لوسر تممس لاق هنع هللا ىضر راج نع دي ىلا ىبا نع ٍةبةعزب ىسوم نع دانزلا

 لف حصنم تن دجاذم عمل و وو يف ةأرما ةأرلاو دحاو بو.يف لجرلا لج رلارش ا ::لمآ وأن لو

 « ماجرخم مو و مسم ط رب

 ىليلىبانبانع باهش وباانث سنوي نيدمحانث يىرضحلا هتلادبع نب دما ىنتثلا بوسي نب دمحا ايريخا ط١
 لح راووتازلا ةأرملا ريش اسس نا يلسو هل اوهيلع هللا للص هللا ل وسر يهن لاق هنعهللا يضر رباج نعريب ىلا ىبا نع

 ةباحصلات ب لجا نمىليل ىلانب نمحرلا دبع ندمجو ريزمتلا هيفىرا اناو ليل يبا نبا لاق هدحاو بو يف لجرللا

 كلف فما دعس ١

 تارا كمون «لبق | مول و لمتنا ١ ّنالأْسا 2لرد تا ىابلاتق اميجارايف هلاذامق بتقاف من : لاق سفن

 لسوملاو اوهيلع هللا لص 1 فو ا فان لامع الا ياف هللا ءايشنا اعجئرالو * رش قاكولا

 ذاممركذف ةبقدصلاو مايصلاف كلذ نم الما سانلاب ىذلاو هابجلا "يشن من لاق من هللا ليبس ىف هابل لاف
 هلال وسر رابثاف كلاذ نمريخس الاب داعماو ِتنا ىلاب اذافلاق كلذ نمريخ سانلاب داعولاق لمعي ريخ لك

 ظ هلال وسر ب ريفا اهتنسلا و تيماكت اعذج اون لهو لاقريخ نمالا تمصلالاقو هيف ىلا مسوفلا اوهيلعملا لص

 | مرج انملعنيانلا بكيل هو كلذ نوه ل وهيا هللاءاشاموا كما كتلك لاق من ذاق لشودلار اوهيلع الص

 *( مخ )هنم بهو نأ هميس ها ويليبت بث نعا وتكساو

 عبو ىف لجرلا لجرلا رش ابنا ىهل اعوفرم ٍراج نع ريس لا ىلا نع ةبمعنب ىمو# نع « مايزلاينانبا »

 | ليلوانإ لاقو مون اج نعريبرل يان علا انا نع باوشوبا ( م) دحاو بو ىف ةأرلا ةأرماو دحاو
 : - 7 7 هم ىر ةدايا

7 

 رلأل جرلا ةرش دخيل

 اوبنإلا ريخ اولوق ربث نع تكسبيلوا اريخ لقي رخآلا موبلاو هب نمي ناك نف مهنملا هي تلنامالا مئبجيف

 ميكر
 يآ 0-0

 رتح

38 

 56 دحلا ا 2 رلاةأرلأو لج



 7 < ج5

 0 2 ل

 4 0 يللا شاضشلا دنع ىهنلا 2

 2 هاجرخل لو نيخيشلا ط رش لع حمص ثيدح اذه كلذ نع 7

 | لسوال اوديلع هللا لص هللال وسر فا ةشئاعنع ةحاط نب ىسوم نع رين كلاادبع» ا #« دامح 3

 (4ج) ٠ . :«بذالاباتك) (08) _ .(صيغللا عم كردتسلا»
 اذه «اممعالاحتل مهل لوش خ ىلا“ ث دتشا اذا ناك هنا للا ب ديبع يبا نا

 ش ش « هاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع حبحص دانسا

 ادي ةيلسن يمل ع ا نانع ايت ىلا, نرسل ق احس اننا هيولاب نب دما نب هس م ركبونا 4 ىتث دجإ»

 ناك ل-و هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر نا ادهص هللا ىضر ةشن اعزع ةحلط نب ىسوم نءريس4 ن كللادبع

 | شب ركزت ار نمزو#ت نم هللاكبمعا دام لاق امعرو هللا كفاخا دّقِل تاقف اهع هللا ىضر ةجيدخرك ذ رثكي

 | ىلأر اذاو ىحولا لو زن هنعالا هازا تنك م ارمع هبجورعمتفلاق لوالا ىهدلا ف تكلهنيقدشلاءارح

 « هاجر مو ملسم ط رش ىلع رص ثيدحاذه+ باذعمايه ةجرا ماع ىتح قربلاو دعرلا ةليخم

 نع ملاس نءرطموا انث داب زنب دحاولا ديءانت نافعانث نسما نإ قاحسا انث هن 0 ف كوبا « ىندح ©

 انلتق ال مهللا لاق قع اوصلاو دعرلا عمس'ةاه- وهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ناك لآق امهنع هللا ىضرر*« ناا

 * هاج 3 داجلا 9-3 ثردحاده« كلذ لقانفاعو كلا دعب انكلبتالو كيضغ

 | نيديس قا نعب ونا نعرمعم أبنا قازرلادبع أبن ميهاربا نب قاحسا ان 1ك ىلا دامتصلا ىلع نب دم م انربخا ف

 ىهتانكاناف كراصيا اوبن اللاةواناهف انراصبا هانمبناف محن ضق : افانل تببربظقوف » ةداتقلا ممانيشمت لاق
 نتمعح ا ددصم تح دهب دش حد سل 0

 01 تدم هدف كال: تانطسانل

 .نبورم نع فاهوباىفربخا بهو هللادبع انث ناواس نب عب ولا انث بوعي نب دمح سابعلا وبا # انيدح وف
 مو هلاو هيلع هللا ص هللا هلم نا هنع هللا نئطر تماصلان. ة دابع نع ديبع ن ةلاضف نعىبتملا كلام

 : موي

 هكايلا م دش نايف ىل نذاما هللا ىناي لبج نب ذامم لاق هب دز همم هناحص او هتلحار ىلع موي تاذ جرخ

 أ انمو لءج نا هللا لسا هللا لوزاب تن ! ىباب ذاءم لاقف امج اراسف هيلا ذاعم برتق اذ من لاق سف ةبيط ىلع

 : لبق ةرب ره ينأ مم »

 ٍْ ه( م خ) اهقعالاجتل مبللا لوقب حمرا تدتشا

 | تكلم نيقدشلا ءاررمج شيق رباب نم زو نم هللا كيفعا واهنلا كنفلخ ادقل ت تاقف ةحند_خ رك ركز

 [قربلاودبعزلا ةليخخ ى 1 اذاو ىجحولا لور دزعاللا هارا ت :ةكام ارمع هبحو ريبق لات لوالا ره لايف

 ْ : , * ( م ) بادعم !ىهةمجر السمح

 امدعزلا عمساؤ ا لسومل اودهيلع هللا ص هللا لوس ناك رينا نع لاس نع رطم واانث داززب 4 دحاولادبع و

 1 « حصص «كلذلبق انفاعو كياذسب انكليمالو كنبضغب انلتقتال ميللا لاق قءاوصلاو

 | 4 وهيلع ةلالس الو دو تنا تماصلان .ةدابعزع ديبعنب ةلاضف نع كلام نيورمنع 4 'فاهوبا و
 ةبيط ىلع كيلا مده انا يف ىلزذئا هللا ىناي ذامملاّف هيدي نيب هعم هباحصاو هتلحا ريل مون تاذ جرخ ملسو

 سفن 1

 -_- ا



 (:ج) ١ "م ٌندالا باتكذ : 000 3 ظ سيعطي كرد

 :مكج رس او ثفطافهتعاذا ل وهل اوةيلعللا قصها ل وسر لاف متر دعظوماجم كقرحاذاملعادعاق ناكل لقوا

 هاجر لو قادتسالا حيبص ثيدح اذه«مكف ٌءرَخيف ا ذه ىلعه ذه لكل دي ناظيغلا نق /

 ن ناباسادن يي دّقملا صاعوبا اننا نارهمن. دايزز دما نبل دعلاىناسا رثلا قاحسا نإ هللادبع 6 انزبعا »1

 3 هياع هللا لص هنلاْلا هنع هللا ىذر هدج نع هنا نع هللا ديبعن ةحاطن ئيحك 0 لالب دخن ثلا ني ' ١

 # هلأ 5 زر منال ا ---- مالابأ دوا رم

 نع هب وثرسج اللا 00 اذا نعي اودي زن الرس هنغ 23 رم لوف انعأ

 ٠ ع لالملا 0 دنع أع 0
 طر لع مهي هم ثرذح اذه# لجو نعذن رب دبع ثنإ دج ذب لاَ اذه مث دصن' لل لليقفرطلا يقع يح ةريظأ

 * هأح رخل لاسم

 باش نأىث دح يئازوالا | 01 ك1 را رصأ نا ريانا بوسي نإ ذم سابعلا وا م انثدح ف

 تءمسيلاومب رلا ن ا كلا ترربخ نينمؤلا ريما! ك تاقف هتكر دا تح تلحازر تدنحتس اف رمع هنع لأس

 اهوبسالف با ةملابو انو ةمحرلاب ىنال ىلامت هللا حور ترم حمرا لومي لسوهل او هيلع هللا لص هللا لوس أ

 2 با يم داتس الا حب ثيدح اذه هاه رش نم هللاب اوذيتتنم اواه ريخ هللا | 2

 دب نمر دعو سلا 00 واىان ليصا 6 ىذا لخفلان دمش نب ليعمسا 4 ال ربخا 9 |

 نوميلأب «

 ةرخا لع سودا اوك للا لص 5 لوسر:ىدم نيبامقلاف| 0 اوديلع هللا لص لاَ لق

 تاع ل ا أو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق 0 لو" اممت قرح افا ملغ ادعاق : ناكىبلا ا

 5 حيفص» كف ةرحف ادهلع هده لثم لدن 2 اظيعلال

 يبلاناودجن رم هنأ نعاني ةحلظن ىبحنن لالب نع ى ئاذملا لايف سن ناهل ان هي ىدقملا اضل أ 2 ١

 ف روفر مالتسآلاو ةق لا 3 امالآو نملاب أنيلع هاا اةلالملا قاراذازاك رثوفلآ اوةلع المع ١

 ةورسع ءامسلا نت رظم "ذالك لسودل اوهيلع هللا ىلص هللالوسر ناسا نع تنانانث ناماسن 6# رفعج » ا

 ْ ظ هر ذ( تمر: تدطا|
 جاحَر مو 101 حس ىاثلا دخلا ةرن قانا ن نإ قرزلا تبان ىانحو ىرهزلا ىنادح « ىعاز والا 9

 ىخ قلحار ثشفحتا رم هنعالأسأىذلا قلفائيه هبل انجل دف معزلا ام هلوحن ري لاق ملط تدق 0

 يامابو 9 ةجرلاو ب 0 نم حيرالوق 0 بو 0 ا تاق كر ٠

 م :

 - مس 3

 4 7 0 2 لفل

 1 هللا يرتب اطذلانب 2 قير طب 20 دات نيالا هنع هللا ىكز 5 رسهانانا يقر نلا 0 ىثدخأ|

 0 يذلا ى :ءافاكش هيلأ ومجرب 8 مف حرا امهلو> ن ية هللا ىكر باطخلان رمت لاه مولع تت نعد جاح هنعنأ

 كك

 2 بوس -



 6 مسا ممم ويم
 هزل هدف

2 

6 60 ( 

7 5 7 

1 
 جنبيح

 اراك نتج اللد رتابلاك ميج لا نال نسال و ودتف للا مزيل ىو" باللكتلاخ حاب متستساذا لو ْ

 اي هذول ع الا :لشنكأ اؤزا زال ؤطقو 3س ةزع «ىواوهيلعشا م ءاو دوب باب معتقنال ناطيشلا |

 هلال بشاب رخو و تم رد ا

 *هاحرخ : وردم رشي لع مخ تب كل نب #ةفالخ ٠ نم هللا ىنأنام نوال .؛

 اك هيلا زج تعا راك ثءاج لاف 00 ل و نتا قل نع هنمركحع نعابرجن كاهن

 هل اوةيلع هللا لض هللال وز ىدن نب [يقلافام تعا اعد وهل آو هيلع هللا ىلص هللاىلاَقف أه ر>رز : ةيراجلا ْ

 نشل فك لانو غي لخاذأ جورألا القا ان قر , اه اق م حزلا ن طم لأ 6 نم هللا راوذوءتف لثللا ٍ

 1 يعور ةنقشالال : م كاوا املتنم اتا ناظيشلا' نافا مملع هللا 01700 اوفنجاو ءاشامهقلخ |

 «"نيطايشلا مف“ قرتخم ةغاطا مناف ءاشملاة عوف" بهذن |
 0 00 كوز ديك 0 الا ادن زسلاو كانا اعوذرم راج 0 عاممملا ن 4# نالخم ن ى 31 ْ

 0 3 1 > 6 1 0 1 3 71 أ

 66ج) ."«بالالا باكر 2:04 ١ 2 (ضافللا عاشر دتلا)

 |[ هللا مسا اورك ذا وأن اونالا "كح او ءانعام ةيلخ ٠ نم هليليف ثب را جورخلا

  ءاطع نمت دبخ نءدامانع جاحجا 3 ” ريرعلادبعن .دلعاتت رافصلاّلع اثنثرا للا دنا نبدمح نوعوا # 534 قايعأ و

 0 )لءاعملا ةعوف بهذ. نيح مكأ دس اوسبحا لاقللسو هل !ويلعّللا لص يبنلانا هلع هللا ىضر راج نعال نبا

 ٍ 3 © هاجرتتإلو لسم طرش ىلعسيعص ثيدح اذه# نيطايشلا مف قرتختةعاساماف
 طا عل ء نال نب دمج نع م ةيالقوا انث ىرطنقلا دما دم حينما ونا 4 يربخأا ه

 يري :ةاده فس مشتل و كإبارسوهل 1 اوةيلع هللا للص قالوا لاقل اهمعشاىضر هللا دبع نب راج نع

 55 مفان | اننا ةرسيميلا نب ىيحنوبا انثىلاعت هللا امسسرح ةك«يعازملا قا حسان هللادبع # انربخا ٍِك

 لوونوالا يطع تال هللا ل وسر عمس هنا انفع هللا شر رمح ند هللادبع نع 5007 اهلا نبا ىتدح

 تيبلالهارخا' ناكو اهافطا الا زان تن لايف عدبال ىجدقر 2 لع اناودعا+ اف وب ىقرانلا نيب ال

 ْ *هأح رخو نيخشلا ط رمش ىلع خب مرد ثادح اذه # جارسلا أ قطب ىح من1 غرف اذان لص ناك اداقز

 ان ارلطل قياما داننلا غلط ياو زتغ ل رص اى اهل ام لاتسلار اغملا قاسسا نب دحتوا 4 انريخأ )

 ا

 مو عم ؟؟لبلملا ل وا ىا ءاشمعلا ة ةعوذ هلوق(١)

 ٠ ه« ةناالا اوكتك اون زار ظأ

 نبل تخيلت لوو التون عاق بدلا نا رباح ن ءءاطغ. نع بيب غ نع ةملس نإ ١ # دامج وو

 3 )0 هتلخ ْن

 ا مروا تهد ةلتملا ع لا ا م ف او

 لاق 400

(00-1 



 (4ج) «بدالاباتك١ ١ 6) ( صيخلتلا عم ك ردتسلا )
 4ةمانلا رضا م عفو كسشنرمأ ةصاخم كيلعو ركشن دبام عدو فرمتامذخو كناسل كيلعكلماو كتسمزلا |

 : ْ « هاجرخم ملو دانس الا ميحص ثيدح اذه

 نع جررمعالا نب مل كل !نع ءاذجلا دلاخ مساع لا رفمج نري ى يان كاهسلان و رعوا 4 انربخا »

 هدنع جر. فذفت لاق فذملا نع ءملسودل او اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىهن لاق هنع هللا يضر لفغمن, هللادبع

 جارخا ىلع ناخيشلا قشادق# ادا كلك اال او فذختو لسو هلآ اوهيلع هللا لصهللال وسر نع كندحا لاف

 0 حيو هو ةقايسلا هذه .ماعرخم إو فذيملاا ع نءىمالايف لفغمنب هللا دبع نع ناهصن ةبتع ثيدح

 * رنا نع هلثم يور دقو

 ميلسنب بيحان نمحرلا دبع نب دلاخ انث نرولس نب عيرلا انث بوعي ندم سايعلا وا (انثدح 9
 هللا لص هللا ل وسر تعمسى اذ فذؤنال لاقف امهمع هللا نضر رمنب ادنعلجر فذخ لاق سم نب ورم نع

 مسرد! مدببل لاس ىلا رخخألا لاه تي اندم رمي نبا هنار "ارم فذملا ع نع ىف سول اوهبلع

 «ادءاكلكا | الثلاو تفذخ م فذلللا نيف

 ىنا نع برح نب كامسنع ةريخصيبا نيعاح سل وبواابتث ىمبنبلاركجب نب لعني دمج نييحلاو 4 انثدح 0
 هللا لو سراب ت 8 تلاقسوهل او اوهيلع هللا لص هللا لوسر تأ د ,ما اهسعدللا يضر "يلا هما نع'ناه ماىلوم لام

 نورخيس اوناك لاق هنون !وناك يذلا ركبملا كلذ ناك امرككلا ميدانيف نوت انو ىلاعتو كرار هللالوق تأراأب

 * ماج رخل و داتسالا حرم ثردجا ده م .وةدحمو قيرطلا لها

 قاحسا نبدمحش أبنا نوراهنب دب رئانث ىلطساولا ملهم نب دم اننىهفاشثلا هللا دبع نيد ر كيا: انربخا »
 : 00 3 هللا لص ةاطوعملا الا رام هللا ىضر تادبعنب اج نعراس نب 7-3 مها ربا نب دمت نم

 كلناسل كيلع كلماو كتب ملا لاق كادف هلل نلمج هلال سراب لمفا فيك تاتف تمقف هله اناني: كبشو
 » حيحص# ةماعلا ىماكنع عدو كسبفن ىما ةصاخي كيلع و ركن ١ عدو فرع ةمدخو

 لعام لوح هللا لوو: رن :لاق ة لفيمنب هللاديعنع جمعا ِن عملا ءادحلا بلاغا ا مدأع ن# ىلع ١

 لاو فذخمو سو هلو او هيلع لا سهللاٍلوسر رع كئدحالامف و ٍهدنع لجر فِيفن ا ءملسودل او

 لجر فذخلاة ة لمن, ورمت نعو لفم نب نع ناوصنب ةبمعثردح نمهنم اون اجرجلا «ادا كلكاال

 5 رن امار مثفذملا نءيمأ ملسو هلو هيلع هللا يلع هللا ل وسر تعمبس يف اذ فذؤنإل لاف رمت نادنع

 « مرجرف ف دج كلذ

 هللا لصمتلا لوسر ثإ !ًاساج 1 (ىنامعما نع ء'ي اهيل مابا يا نع ني رخ نب لامن نع ريغوص ىلا نب ملا و

 قيرطلالهأب نورخس اهناك لاقركلا مكيدان فنون ؛ بلال وقت ارا هللا لوسرإب يلق رسم اداب

 :عيجص# موف دخمو

 و 1 م ند د ىلاد
26 

 اى موع

 بم 5 1

 2 رصد

 ا

 مريملا قيف تاكل 4 2 ِ طرف سرباج نورس نبءاطج نع مي اربان نب دج نع 4 احسان و
 + يرو ايياح طم ليتل لو در قار" 1-40 هبرة انما ب

 7 0 000 ا



 مج 2 2
 مون

3 

 0 1 أ ا

 (4ج) (ٍبدالاب اتكإ 000006 ! ( صيخلتلا عم كر دتسلا )ل

 هنأ: هم هيب اتقزسملا ىكدذدب ناك هيالثوا ناسآ هلوالا لجر انم سيلو ماسو 2 أ و هيلع هللا للص

 ش * هأح 0 و دانالا يح هباقلالاباوزانءالو و 2 اذهنم بضخ

 نع ىحبينا نب: سبلا أبنا ىسيعنين او صانثىضاقلا ةبيتقنب راكب انث بوقمينيدحت سابملاوبا ان دح )ف
 هتامىدذلا هضم يف لس وهلاوةتيلع هللا لص هللال وس رانبلا يرخلاق هع هللا ىيضرىردخلا ديعس ىلا نع هي

 1 كييط سعاديعنا لاقم ْض وما ىلع ماع ةعاسلا ىنالاتفلاق ربنملا دعص ىتج هتمساف لاق كولا بصعموهو هيف

 ليما و تناىباب لاف نع هلا ىضر ركب واالادحا كلذلموّدلا يف نطفي ىلذ جرد الاراتخاف امش زواي دلا هلع

وان دالواوانسفاب كأي 3
م طره متلاقانيلا وموانلا وا

 ةعاسلاىت> ىؤراذ ربنملا ن
 لع حي خم لو اذه 3

' 

 ءادفلا كل ىلامو ىسفب ضعبل مهضعب سانلا لوقةحايا باتكلا اذه ىف هجارخا ىف ضرغلاو نيخرشلا طرش

 ٍ 4# مشدامو كت دفوا كادف تاعجوا

 نيبال نب لعاتت ى اشابلا متاح نبى سوم نب دمج ان ىرايسلا سايعلا وا (مانثدجام) ثي ءردملا اذه دهاشو

 ىسومواو دجسملا كا ةدوربىبا تعمسلاق ديرما هللا دبع ىنثدح دقاو نب نيسان" قيقش نبا

 .لاقهللاىأب ءادؤلا كلل ت تاعج ةددرب جالا ةهيبساظما كا وفل راعدللا لص وللا الولع جرفنأرق ىسسعألا

 «كلذ نمو «ةقايسلا هده هاج رخو نيخييشلا ط رش ىلع مص ثيدح اذه هدرادلا ريما نع نما ده يطعا دق

 لا دمحا انثرافصلا هللادبعوبا (هانث دحام)
 يي ساو نإ

 | لسوهلاو هيلع هللا ادق ليو لع 0 اةامبلع للا ىضرو رمح نب هللا دبع ٠ نع ةمركع نع بابخ نبا

 | مدوبع حر رمدق سائلا 1 اذاملسو هل ار اوهيلع هللا لص هللا وسر ,لادف هدنع ت ركذ واةنتفلا رأ كدذا ا ولحج

 لاةكادف هللا ىناعج هللا نأ يبرأ لعفا فيك تاقفديلا تثمقف هلمانا ناب كيشواذكها اكو مها اماتفخو

 1 مزلا

 تازتفاذهنم بضفيهناهم نولوةيف لجرلا ىعدب ناكف لاق ةنالثوا نامسا هلوالا لجرانمسيلو ملس وهلاو

 * حيحص# ب بتاقلالابا وزانالو

 ٍمصعموهو هبص سم نم ملسوهلاو اوهيلع هللا لص نال وسر نيل ديب ىلا نعي نع ءىيحيبانإ سرا »

 5 مشزو اي اندلا هيلع ترض عا دبعنا .لاق 95 * ضوملا ىلع ملة ةعاسلاى'لاّمفربثملا نا ضسللا

 اوماو اهالواز انسيفن اب كيددشن لبىاوتنا ىبإب لامفركب 0 هلا دحاكلذدلموقلا ن 0 رخل

 هادف تاءج اناوقةحاباهيفو (مخ) ةعاسلا ىتح يؤ راف ربنملا نم طب هملا أاانيلاومو

 ملا لوسر جرغنأ ارم يىسوموبا و بجسملا ىف تنك لاق ىبا تءوسةددرب نب | ىندح دقاون © نيسحلا 0

 نم ١ ذه يطعا دل لاق هللا ياي ءادفلا كل ت تامج ةددرب انا ت تاقف | ذهن م لاَقق مل و هل او هيلع هللا لص

 *(مخ)دو ادزيل اريمازم

 للاٍلوسرل وح 0 :ك لاف درج ن هللا دبع نع ةمركع نع بابخن لاله ن ٠ع قاحسا ىبان © سس و و

 اذكما اواكو مه أما تففخو مدوهع تج صدق سانلا تب 58 اذا لاّمِو ةنتفلا ركذذا ملسو هل اوهيلع لا لص

 |[ لاله نع ٍقاحساىبانبنو ا - ىف انطلاد بع نبدمج انت

 دينعتبنتي

57 
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 ؛ كرشو



 08 ' سنأ تعم لاقل رطلاديج ىثدح بوب وبانب ىنحم (١)/انثدح و) مس يبان .!لاق# اكو هن أكن ىش.ءاذل /

 ريغ ايربخاو مسمي نبإا لاقءاكوش ةنأك ىف يشسمااذالشسو هل اوهيلعهللا لصللا لوسرذاك لوق هنع 0 1

 8 ب 5-5-5 ع

5 

 (:ج) 6 ندالا باثكذ ع 0 ( صيخلتلا عم كردتسلا ال

 مسوفلا اوهييلع تالا وسر لاك لوقهنع هللا طر كلام ن نساك عدش لاق /اوطلا ذيع يعلم

 *« هاج اإل تنحل اذه ةأفكت ذاك لاف ثدحلاب بون نقت

 هنعهللاىذر ةرمس ني نمحلا نعثمشا ل 3 شيرقانن ةءالقولا | ور“ قرتضلادجع نركب ا م 2

 »# واح رخو دانسالا مر ثدحاذه# نيعبصا نيب ريسلادق نا ىهن هنا لهل او هيلع هللا لص ىلا نع

 نع سف هج ا ١ نعزا مقص 3 ةيفعن ةصيقانل لافعن ىلع ندمان * ينابيشلا بقع ند ن ىلع« د د

 هت نمجرخ اذا لسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر فراك لاق اههنع هللا ىضر هللا دبع نر باج نءىزعملا يبن | 7

 « كل الملل هفاخانك رثو همانقان ثمل
0 

2 

 دلو

 5 ١ م 2 6 م7
- ٠ 

 نع ةيعشانب تا راخلان دلاغ انك د دسم انغ ىبحتن دمج نبى حت نب بوقمينب دمج هللا دبع وبا 4 هان دحإل

 ايل لسمو لاو يع اوسلو 0 ىضر هللادبعنب رباجن ءى زعملا حين نع نسكب و

 ل و هل او هيلع هللا لص ىبنلا ىلا ىبسأ تئج راج > لاق كن الملا ماقماده فناقيناخالوي دن نيب اوثنماللا ظ

 ه: هأج #0 حب ثيإ دح اذه * ةرا رسول ْ

 زاعيان :عّوداتق 0 ان”ثرالا ن.دلاخ انثددسمان”لهدلا ادم نب ىيح 'ا”بوقع ندم هللا دبع وبا © انثدح إل :

 طسو دم نم 6-0 هلآو هيلع هللا للص هلل !لومسرنمللاةفةتلح ظسو ادعاقاناسلا هنعللا ىضر ةغذح ئأراق#ت

 سس مس سم يسم

3 0 

 «-ه أح ري لل و نيخيشلا طرش ىلع مع ند ا
1: 
 نب د واذ ن 6 ةيلع نإ ليعمسأ 1 5ك ىبحنن دع 2 بوقعي نب ل هللا ديعوأ # ا دح ف 8

 َن ىد

 لال وسرمدق لاق بال الاباوز ايالو ةملس ىيف تلزنا د لاق ك "حضلانب ةريبجوأ 1 ىيعشلان ع دنهل أ
0 

 5 خسنلا اك هك كارما ٍِق ا دكه ْْ )١(

 *# حتبحص## نيعيصأ نيلب|

 يد نيلاوشمال هيف دازو اضيا ةبعش هاور 215 داخل هفلخ اةك او ماده انيشم هلام نم ع

 0 تدوس

 ع 0 كا ملسؤدلاو اوهيلع هللا ص ىربنلا ىلا ىيسا تئجو رباجلا ةدكد الملام امم اذهناف ىف اخالوبأ

 هلا اوهيلع هللا لص هللا لوسر نع! لام ةماج طسو !ادعاقاب اسنا ةقدخ ئارلا# زا ىلا ن ع ةداتق نع ,عا# 4 هيعش ٍِظ

 * 6 خر هلل يتوسل نأ 3
 افا لح كالوس 3 هالو ل انيق دقت 4 . ةديجو لان ى ءشلا نع ,ع# دواد ف

 0 حمس »اج

 0 مج

 هبأف ثم ىثماذلا لو هلآ اوهيلع هللا لص 00 2 3 لأ ا ليرطلاديب 33 7و ب - 4 ا

 ريسلا دينا ين هنا مد وهلاو هلع ا ل ه رهس نع ا رع ربط سن 5 9 ا

 * :٠ سس < ا + . 2 ١
 هيلع هللا لص هللا ل وشر ناك هللادبع نرباج نع ىزيملا حبس نع سبق نإ 0 نع هريغو# ىروثلا 9 (

4 : 1 3 
3 



5 00 

 هايعست نيك يي ام بتي وس

 ف 6 4 7 0 0 م

0 7 

0 

 ا ا زال نيب ١

 007 هاج رخو دائسالا وب كدحاذه» هحنر نمكناصا هرطع ن.« بصت/ نالاقوا» رطع ْ

 (بو' أن ىلويججبانتا متيم ىنا نيديعساننا رض«فالعلا بوانيىيحب اتىريلا ريصلن دم نب رفعج # ايد و ٍ

 ىتدح ١ 0 عج ال ىصيقلتلا نم قيل هال صقان: ثردمحلا انييسلدل 60 ٠

 ماكزكي اذه قسخلاام لاةفةيلع انلخدف ةملغ فو 00 هذاوش : ةداتقت انماطنا لأق ةرزعن 6 لييش 9» ش

 ّنديتساننيلا ىتادخ رب نر حن لع نب ن دكا 3 ىناهصاالا دعا أهلا ديعنب دمج هللا ديعونا « انتدخ و

 هنا لاوس زلخ دلا# امهعّشان ٍطْو رم نأ خ نغ مفأن نعةيما نب :ليمهسنا انب ئومالا كالادبعن ماغهن ةملسم

 اذه«ةمايقلا 0 اخيك امف ٠ غم دنابا خا :1هلايش نعت هنيخ نع رككوناو دجتلا له ىهلاو هيلع هللا لص

 ا «خل رثع لو ذاتس الا معي تيا

 هن ا نا ميها ربا نب قاحسا ان لفشل كراذلان دمج او رمعو ا اني ئضاَعلا رؤصنمن ىيح نتا د

 ادي ال *علا َُ هل اون هيلع هللا ليضلا لوس ينل امهنع هللا نط ورم ن انءمفان ن تهز درقمإل

 5 مده 3 ل اسال امج ام نوع

 نيلي ان صاح نب لنعتسا لال كالادبع ةنالقو انت ئدبعلا اتعب هللادبعن ذم زكب ونا« ات دح ٠

 0 ةريثلات قال فاش نع 11 يهرقلا ناسا نيا 5 ربه وان« نايغاونؤلا

 مدس لوشر نعامبنع هلى طزو معو هللا: دبع نع هسا نع تيعش نور متن عأ

 / + اةرخخاو و لسم طرش ىلع حيبص ة 5 ريخملا نب ناملس ثير دح أ

 ٌتاَط يايلعر مالكب لكم اذه نسا املاك هيلع 398 دقةعلع نو سنى هدوقت ةداتمتانةلطن لاق رز

 | ايام كلطجي م ناراظعلا لثمللاضلا نيل لب لاقل وهلا هيلع هلآ لنص هللا كواسر ناذكم وانندخلأق علا

[ 
 8 )(  ادن نع هيازح بشاب درعزع تاع نايم نع
 ملسسوهلااو هيلع ثلا لت هللا لوسر ل زخد رع نأتر ء مقانأ نع ةنما' نب ليعمسا انب ةملسم نب © دعس وف

 ترومان وعابوبا 55 | نكملايقفانعدا اذخنا هلام نع رمصو هنيع نع نكي وبااو.دجسلا
 ا * توف رظ- لنعس

 ليلاوكنا مدومل ويلحق لسانا لوتلز قون لاغير! عزف :نع باص دواد.انب ةنيتقن 4 ملس ٍِه
 ْ هثاغويضر لا ورب ,لابحتلاق "لا دواد (تاف) مييتص# نينا رمل

 (تلق) يحض * امذوس نر يعبلا نان لجارلا' عن لينا وون ا نسا قع هنبا نعىيانبلا تأ نب «دمخ 9

 0 4 هن : سيلا سنلا هقءبط ديم

 كس ءللنا قاظملا لثم مئاصلاسيلجلا لثشلا# بو هل وهيل هلا لع هللا كوس رنا وان د ملا ىف مهر
13 

 ه معوض« ةحر» نمكنألما هةرظع نم: بصل نالاقوا هبرطع نم ١

 ىح» 0

 نيتي



 .(4ج) ٠ «بدالا بانك © «(صيخلتا عم كر دتسلا)

 هيلع هللا ىلض يبنلا رضاح (ىللاق هنغ هللا ىضر هيب نع ةركبىبانب ْر ,زعلادبع نعىوا ركبلا ة .وادمنب نحرلادبع

 حبحص ثردح اذه «ةركبوا تنالاقف ةركب ثيلدت تلف تمتنع فيك لاق ةركب تيلدن فئاطلا ماسوهلآو
 « هأجرخم و دائسالا

 عيبرلا ْن نسقانب ناموا انئىرافنلا مزاح نب دما نب ةف وكلاب ينابيشلا ىلع نب دم # ىنربخا د

 تاقرتكا كدلويا لسوهل .اوهيلعتلا صلال وسر ىل لاق لاق هنعاللا ىضرو دج نعهببأ نعي رس نمادقلا نع

 .لدساسيلو ديعسنب دلاع هيد رف اثيدح هدعب ركاذا اناو مادقملا نع سرق هند رش# جيرشولا تنافلاق مير

 ه باتكلا اذه طرش

 نءصاءنع دلا نع ةماساوبا انثى رصاعلا فتامعنب لع نن نسملا ان بوت. نب دممسابعلاوبا 4 انءدح ف
 نب قورسم تنالاف عدجالا نبا تلقنمنا لاق قو رسم تلف كنمساام لاف رمت ىلع تمدقلاق قاو رسم

 فاو دلا يف همسا ناك ولاق ناطيش عدجالا نا ملسو هل اوهيلع هللا لص هللال وسر انيدخ ن+رلادبع

 « نمحرلا دبع نب قورسم
 رذع نب ىبح نعد. وس نب قاحس !نعلّصفْلا نب ؛ىدعاتن )١( ىيحينبدمجا انب ينةثلاب وقم ن دجا « اند د

 *: هاجرخي و وحي ٠ ثيدخ اذه «كيبلاب لاق دانلود لاقالجرنا لاقامهع للا ىضز متنا ضرع

 تباداتم ةريغلا نب ناملس ان نابيش ان ظفاملا دمت ن , لاص انن ازاذي هيقفلا بسن دمحا رصن وا م انريخا ف

 هيلعللا لصتلا لوسر ناك لاقامهنع هللا ىضرو رمنب هللا دبع نع و رمن هللا دبعنب دم نب بيمش نعيانبلا
 ه لامثو نيع نكسلو بع دحا ًأظينا هركي ىل-و هلو

 : ؛؟ ءىش دانس الا نم طقس هلعل ()

 لا لَم ىتلا رضاعال لاق همنانع ةزكب ىبا ن زيزملادبع نع ىوا ركبلا ةناعم نب نمر لادبع# لابملاوبا لف
 لاقف ةركبب تيلدن تلق تمنص فيك لسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ةركبب ت تيلدت فئاطلا لوهل اوهيلع

 «حيض# ةركبوا تناف

 | ريككدلو يا لس وهل آو هيلعةتلا لص هللا لو سر ىل لاق هج نعدببا نعي رش مادقملا نع عسيلان« سيق »
 « حير شوبأ تناف لاق حب رش تاق

 عدجالا نا تاق نمنا لاق ق لو رسمك اق كيسااملاةذ رم لع ت مدقق ورسم نع ىبعشلا نع# دلام د

 | هيسأ ناكو ناطيش عدجإلا نا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللالوسر انئدج نحرلا ديع ن قورسم تنالاق

 5 اباَتك طو ٍربش نمامبيل دلاجو سبق# نمح ٍراادبعز ق ورسم نا وبدلا يف

 | كيبلإي لاق هللا لوسرإيلا الجربا رمص نبا نعرمعي نب يبحبنع دبوس نب يقابجسا نع لضفلان م ىدع
 و« موك رن ىدع (تاق)

 هللا ل وسر فكراكلاق ورح ن هللا ذبع نعوللا ديعن دم نب بيع نع ف : ايلا ترن انث ةريما ن« نامل د

 الحس لاقو نابع نعلم 0 «لاثدني ءنكلووسدعأأ العنا وركيراسو لا اوهيلع 3 ص
20 

 4 لا عع 0

 داس ياو ١ هيس بسم قوت تنضم نحلل امو امم م

 و سبا



 (؛ج) ١ (بدالا باتكذ ١ (سصيخطلا عمك ردتسلل)
 دج َةفِلَجن ,رطفانن (الاق)نا غواوميمنوا اننرصتنيدممن دما ان 'ىناه ن ماصنيدمج م اندح ف 0

 كدعب ىلدلو نرا تب ءأرا السراب اب تلق لوبا تعسر ةيفنحلانب دمح تعءءس لاق ىروتلارذنم -

 : ظرش ىلع خي تزدسيإ ده كة نخر هذهتناكف هنعتلا ىضر لع لاقرن لاق كتينكبهيتكاو كنسابةيسسادلو !

 يفرخانيبو هنيبان رقدقاموساف كلدك سل و رطف نع هاجر خم نيخيشلاا موتي اهوتمل اعاو *هأح رخمإو نيخيشلا _

 ةماملال وق فالخ اهمسأب هنأ سما لجرلا ءاعدةحايا ىف اريبكانأب عضوما ادهيف انتا ضعب رث ذ دقه دحاو دانسأ 32
! 

 آهنك وهمس مايو شئاعايو ةشئاعإب لسوهل !وهيلع هللا ى إد ىنلا لوقىف ةريك ار احا ةيقالرو اوردلج نيم هنأ 0

 « اهرثك !لع امهقاشالا

 ماس هللادع ن ىيحياش تهون هللادبع انيىنالوملا قباس ني رحيانب بوقس.نب دمح سايعلاونا 4 امدح و

 هماجر خو دانسالا جيم وعالم هللا دبع ما ىنكت 3 اكف ريبرلا نب هللاديع كناب تكا لاق ىن .نكن الا

 | نعورمتنب هللا ديرع انيىلا اننقرلا ءالعلان لالهاتن 0 تالجلا ناد نب نة رلادبع يب ايزب هنأ و

 أ لجراكنا ب ويصل لاق هنأ هع هللأ ىكر باطلا نب ر“ نع هسأ نع تدهصن ةزمج نع ليمعن دم ن هللا دبع

 فرس كيفو مورلا نملجر تناو برعلاىلا تيمتناودل وكلسيلو 0 الا نهامولاق :ةنالثلاضخالول

ُُ 

 .تنكن ادع, لصوملا نمتبيبتسا طساق نب ملا نءلجرىناف مورلا نملجو تناو برعلا ىلا ت 0 وقاماو

0 
 1 *« هاحرخم و دائسالا 8 اذه *ماعطلا مطانم مريخ نالوقي 7 3

 لاوملاوبا انثدح هاطعنب باهولا دبع انئناقربزلانبرفمج نب ىبحن اند دادغبب ىضاقلا دمحان مركم « انيدح إف
 0 ١

 تنأرا هللا كوسراب ت تاق لومت ىلا تممس ةيفنحلا نب دم تعمس ىر وثلا وذنم ىتثدح ةفيلخنب # رطف » 5
 مع اهوتم لماو(م خ)اولةصخرمذه تناك يلعلاةم :لاق كتينكبهينكاو كمسابهيمسادل و كدمب ىلدلو نا ْ 7
 هدأت 00 انرقدمف رطف نع اج رخم+ نيخ يلا | 33

 نب هللادبع كنب تكا لاق ىنينكت اللا هللا لو سرأب تلاقاوما ةشئاع نع ة ةزم ن ذايعنع ةورعن 4 ماشه ٍِظ 5
7 
 « حعيحص م هللا دبع ما ىنكتا ت تناكق ديزل | 8 0

 هل لاق رميا هيبأ نعسيهد نةز* 00 هللادبع ءرعورحتنب هللا دم.عاس . :لاله نب « ءالملا 0

 مورلا نم تناو برملا ىلا تيشاودلو ك نيف يلحق, اهلاخ نهامو لا اق ةبالثث لاصخالوأ لجل كلا ب ب

 بس طساق نب رْمْلا نماناو ىيحنبا ا: 7 هلآاو هيلع هللا لص هلال و.رزاف لاقماعطلا ففرسس كفو
 كريخنا لسودلا آوهللع هللا لص هللالوسر مما فاو ىبسل و لها فرعا 9-5 ؟ نادع لصوأ ا نم

 « حي 6 ماملقلا مطأ نم
 - لبلوإو »

 سا د مس ع

 | هللا ليفلس م اع يلاقابلا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةزمحنإ مو ةدرت ماشه نع لع راادبعنب كيعشسو

 أ اكو سوه ريع للم تاو سوننملو كل سيو تيتكأ كلوفملانمؤلا ايل مالا
 أ سوهو هيلع لا ىلص هللا لوس تس يتاف مادطلايف فرس كيف كلو ماو ىبسنو لها تفررعدق امالغ 6

1 

١ 



 (1ج) “ : (نمالةباتكذ 200000 2 (١ ضيخللا نب كرابتبلا)
 كنس املج رالف لو ودل 1و ةنياغ هللا لص ىنلانا انهنع هللا قضر ةشئاعنع ء ماده دعس نع قولان ةزا ذأ
 +١ يرباضنالا يمأع نم اذنه لجرلا.اذاو هاجرخم لو ذانسالا مح ثيدح اذه هماشه تنالاق'باهشلاة أ

 اننلاق راتنلا نإ رولا مان لقدم ري ىلعما اننئزا رلا اخ ونا 0 نادمحن' نمحرلا دبه« ان ريخأ :

 ثافكدس ا املاقف طسودلاو ةيلع هللا لص يتلا تبالاق هنع هللاىذر سماعن ماه نع نسبا نعدب زن لعأ

 .. .٠ . * ماهم ثناب لاق تاوشا

 أنو رمت ن هللا دحيبعانن ىلا انيق رامالملان لال ان دادغتي هيقفلا كترالسنب اك « نو

 رفمج همي اذيسع مستو ةزج همع مسايربكألا ةنبا ىمس هنا ف لا ىضر يلعنع هيبأن عيقعنب دمج هللادبعت

 ةلوهسرو هللا لام ن ذه ميسا ريغان ا اد اير هنع هللا ىضر ادلع - وهل اوهيلغ هللا لص هللا لو سر امدف:[

 . د ةليحرت ادا دال حيت نيرا قمار ية داي اسم

 ةدانغ كرم ةبعش ان ل يغبشنءرضنلا ان دوعسمنب ةييلمانغ ىبوبحلا دمحا نب دم سايعلا وا 4 ان ريخاا»

 هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ث.دحب دعما ىبا نب ملا. انعمتس (اولق)نحرلاذبعن نيصحو ناملسو زيوصتمو |
 تملك سما اوهنلع 0 تالا 0 نا دكنيص واسوا

 ا
 ا 4

1101111 

 لالا

 ديلا راو ارضنا رهاب لعأ جيبي لتضيلا 1 0

 مابا ان تحَوَعْي نب دمش هللا دبع وبا (انن دح)ليمشلان بر ضنلا مهي ب مج اكةمبإ زالا نين ةبعش نع ىيبلابطلا

 ةبعشانب دج(الاق) ديلولاوا انبىيحبن دم «ىبخ(انب دحو)ب اق يناسه نلارمجْن رشد ان ىدشللا هللادبعنإا

 يتازمابت ةاوقر دبعنب راج ن هدم اجلا ىلا دانب ملاساوعمس ةداتقؤروصنمو نيصحو ناماس نع

 «داجس مسوي ل الط

 4 وهلا ونهيلغ هللا ليص ىبنلا نا ةشئاعنم.ماشهت نب دم نع ؤوانةرا رز نع ةذاتقنغ«ناطقلاّن ا رم 5 1

 ْ 6 ماشم ِتنالاق: باهشلا#كلمسا ام لجإ د

 لهون هلل اوي هبله هللا لص: ىبتتلا تينأ صاع ن ماشه نع ءنسملان ء دز: نب ىلع انم رات هلا نم« زتزملادبع 9

 ْ *« ماشهتنا لب كاق باهشت اقف كلما ءأم

 رسارزكالا هننأ يس كوعرمجو ء ليقع دن هللادبعنع ورم نب هللا ديبع انةلالهن « ءالعلا

 3 0 قاع نان ضا .ى الاف ادم زمرد اوهيلع هللا ليَص تاراوب وادق ز غيم « رمح اعلا ةنجدمع 1

 . «ثنردملا ل الملا جاجوبا لاق(تياق):يضص هأنييصلو انتج اه ايسفرلعا هلؤتسرومّنلا لاف

 ىبانإللس انعمساولاقنيضحو نامل ون :زوصنمو ةداتق نع ةبعشانب (1ولاق) نب شنو ديلولا وناوب م .رضنلا ظأ

 مومو اوهلع هللا لص هللا ل وسر ةياوتاق ادم هومسنا اوداز .اذ دلو أر اضن اللدلاو لاقرراَج فم ثدحي دمللا 1
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 لاقت كلمسا امم لاسم رشا ماق مث ساخجا' لات نالفلاه كلنمسا انملاتف ل جر ماعف هذهاتلبا قومد نماق سو ظ

 3 ق انفو رمدبع لهاا يف ىتسا ناك أت فوغ نننحرلادبعنم هنيانع نا يناد» دهسنب © ميعارا طل

 م« هاجرخم مودانسالا حيضو نحر دامس لسودل اوهيلع هللا ٍلض ىنال كلذ ركذف داب نعند ابا ىحنس ه دعبلا |

 هنع نع نوميم ن ريشنان للضفملا نب رشنانت' ددسمانن ىبحن دم نب ىنيحناينانيتلا بوق نر دم 4 انربخأ أ

 هاف لسوهل آو يلع هللا مضى اونا نيذلار ثلا ف ناك مرصا للامن ةرتشي نم الجن رنذا(١)ىرمخلا ئب ةماسا |
 لاق ةكربلاب ةلوعدتو هيمسنا تببحاف اذه تنرتشاىلا هللا لوسسرايلاّتف دالبلا كلب هارتشا ىتبح هل مالثب |

 « ةاجرخم لو قانسألا ْ

 خا هيف نوتة عر اولا عسرلاوا انن نايس نب نسحلا انث شبرق ننركحبوا « انربخا »|

 قوس نملاق سودا اوهيلع هلال ص ىننازا هنع هللا ذر در دردو ىلا نع نى قا دح ذر دح بأ نإ يشل نا ١

 0 كيسا املاَقف ان !لاتف رخاا ماق متنئاجالاقنالفلاخ كنمسا املاقف انا لاف لجر ماقف هذهاتلا

 ل سومل اوديلع لع ىبإل كلذ دفازت نع ءأبا ىمس هدنج ىلا ةمثيخت نع ثادحن قاعسا يا تدع ةنعش د |

 رفتلا ناك و مرصاهل لاقت ةرقش ىنمالجرنا ىزدخانبب ةهاسا همن عز وعيمن ريشنان لضفملان. 4( رش 4 ظ

 اةميسالاةدنر ئه ةعرذ كنا لاق حرض لاق كنا املاق 1 ريلأب هلوعديو هلمسلانأ 501110 ممل ا

 * ميك * هه 0

 2 0 0س كح 3

 ير ماس انآ ملا :ةبعاتلا 93 دا :تاطإف ونوم نما ا

 حقي ثيدح اذه م هك ضبقو مماعوف لاق 0 ادهن مننا لاق ديئرتاق ةهرز تنال اق مرضا لاق: كا ساام

 يسال سب ثردح اذه« اتا ثنا لاق ةيجان كاق: كلها انم لاف انا َلاَمْف رخل .! مق مسجلا لاق

 : «.هاجخ رخن ملو

 هنآ نعىنا ىف يا هت نوما نأ ايان * نإ ىبحن ان. ئشرملاو ر متن دمنا "ىاهز امن دم « أن دح 9

 «ن لادم وغلا اوهيلع هللا لص هللا كوسزىف اهفورمدب ء ةياهاطلا يف ىدساناكلا# فؤعن.نمخرلا دبع نع

 * هأح رخو نيشيطلا طلو رخ ]ف عنب قنردع اذنه

 نع ةداتقن ع ناطقلانارمانت قوزرم نربورمب انئاسوبا اننىتتثلا بوسي نيدحا ديمسوبا م انددح ف |
 ةيأرؤ كي رقت ١ ةمجعما هدمه ةزسامتش () 0( :: هاريتع»

 ا * ميرتك# ن ,ج رادع هأسك

 | هنأ ل وعاز راب لا هقادالبلا كلت هارتشا ى تلمع هل مالغب هان اف ملسسو هلاوهبط .تاىلص ىبنلا ١ وأ َن

 هللآو هيلع للا لص ىبنلالا دردنخ يتا نكي ىندح نيلسالا د ردت ىلا" يارب زيت نب لجان ةبيتكن © لع 9

 * مص م اهتدفال تنالاق ةنجان ىلا# كلنمسا املامفر 531 ماقن مب سلججا ل لات نال
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 6 ع (بدالا باتكذ 20١ , 6 صيخلتلا عمك ردتسلا . ١

 ايد اذهوكأ ولذا !كلم كلنا هاشناهاش نولوق : ميكلم ١ 117 'مجيلانا نايفسلاق هاش ناهاشكالمالا

 «يهن خل ةررهىان ع هدائسأب هنع هوور نايفس باطضأ غ نم ةعامج نا هاج رم مونيخيشلا طرت ح جيم

 ىبا نع دمحو سالي نع فزع انن ةفيلخي ن ةذويق ان ةرسملاو ىسوم ان هنولاب نبرككوا «اربخا»

 هللا لص) هللا ل وسر دهلتقل جر ىلع نأ بضغ دتشالاق لسودإ اوهيلع هللا لض هللا لويس ناهنع هلا ىضر ةرب سه

 حنيحص ثيدح اده *لجو نع هللاالا كلمال كالمالا كلم ىمبستل اجر ىلع هللا بضغ دش اد(لسوال. اوهيلع

 مهاجر خم و نيخيشلا ظ رش ىلع

 ات قاعها ناو ضان ن هاما ئزارلا ماحوبا ا كترادمج بالا نادم نب نمرلادبع 4 ايرينا د

 | ىللاق هتسا ايلف ملسوملا وهيل هللا للص ىنلا ىلا بمكب ثراملاونب وقى دفوا لاق يبا ىنث دح ريشن نب ماصع

 ْ * هاج خلو دانسالا حمص ثيدح اذه هزيثب ثنا لبلاق ريثك تاق كمسا امابخْض |

 ْ ةدازيدلانايركز نعديعس نبازوهنو ىيحانت ىيحب ندم ن ىنيحانب ظفاملا بوق نيدمح هللادبعوبا «انربخا »

 0 د 1 كاهن

 | ناتقاللوقجتنلاءورلس وهل او هيلعهللا لص هللا لوس رتءمس لاق هيا نعد وسالا ن ميطمن هللا دبع نعرصأع نع |

 | همساناكو لاقىبا ريغمالسالا شيرق ةاصع نمدحا كردد ملو لاق ةمايقلاموبىلا !ربصمويلا اذه.دعإ ىشرق

 * هاج رخن ل ودانسالا حاتم تبدع اذه اميطم لسوهلآ او هيلع هللا لص هللا ل وسر هأمسف صاعلا

 ىلاىزانب ثراملانب هللادبع انن؟ىلا هن ذامما ئفودنلا لعن ماشهاننالدعلا ذاشم نب ىلع# ان و

 بارما هبل كمسا املاَف انينحلسودل او اوهيلع هللا لص هلال وسو 5 اهبانع ملسم تنب ةطير وتم

 هداج رخن لو دانسالا مي ثيدحاذه# سم كمسالاق

 رك ذف هن غلب ةربه ىلا نع هو قا ةئبيعنا بادضا نم ةعامج تال هاج رخم مل «هاشنهاش كالمالا كلم

 ْ *هاجرخا دق ( تاق )

 كالمإلا 00 نير هلثا بضغ دتِشساو 3 او 3 هلا لص 31 هلتق لجر 7 بضغ

 «(مخ) هلاالا كلمال
 لاقدتما ايف سولو هيلع هللا لص ىننلاىلا 1 نب ثراها ون يوقىدفوالاقىلا ىنث دح ريشلن. 4 ماصع»

 » حب «ريشب تنالب لاق ريثك تلق كممسا امادح صل

 | ىشرقن اتغالل وقت لسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس هببا نع عيل من هللاديعنعىعشلا نع ايركز ف
 | هامسف صاعلا همسا ناكو ىناريغ مالمسالا شر رق ةاصع نم دجا كرد و لاق ةباققلاءوب و.ىلا اربصمويلا اذهدعب

 ١ ص يكداميطم لسو هل اوهيلع هللا لصاللا لوسر

 هيلغ هللا لص هللا اوسرمس انينح يش هنااهيبا نع نعلسم تن.ةطررىتتتدع ىلا ىززان ثراحلان 4 هللادبع و

 ,ء 0 سم كمسالاق با نفل ءايسام لق غل الاد 1
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 4 هللا دنع ءاهسألا

 ,46ج), 1" ..نعييولالا باتكأل ب, ١+ عابا 0/70 ب 7 صيخللا مم كردتسللا)
 نيا راد هيلا لنجل مايخص تب دحا ذه هعبتا نم تائيح# حاملا : ماظل وراينالا بط النقط
 | (اولق) ئركسلا:رفصلا نبلعو تاغ ن نب دم و زبزعلا دنبع نب ىلع أنا هيقفلا قانيسا نب رك بد »
 عبرا: ةنس ةكع هللا دبع.هوخااو ةئيدملاب نمع نب .هللاذيبع ان يليملا هاتع نبب دالبع انب نالبس دايز نب ميهازرا أن

 |كنا اءبحا ىلا .لسو دل او هيلع هلا لص هلا لوس رلاةلاقامبنع هللا ضو زم نبا نع عفان نعةئاو نيجراو

 ١ هداج ضو نيقنيليلااط رش. لع حيت تدم اذه هن لاةهقا ار هنا دبع هللا هللا ىلا

 تاملس نإ :«رمتعأا انث ددنسم ان ئبحم يري دمح نب 6 ظفاحلا بوي نب دم هللادبع وبا « ان ربخا ف

 لام هللا ودير لاق لاق امبنع هللا ىذر رمت نا نع مفان نع مخ نامعن هلل| دبع نغ ء ملا ماض نبى ىلع نع

 أ نم رلا دنعو هنلادبع يلاعن هللا ىلا مكيئامنا | بحاذا لد وهل وهيل

 فمجأو أ 5 (الاق) راثبن دم و ىثثلان دج ان بلاطىلانب ميهارإا 3 ل باعمس نب هللادبع « ىربخا »

 تسثعنلل ملسو هلو هيلع هللا لص هلال وسر لاق لاق هنع هلل ىذزر رمج نع راج نع ريب نلا ىل 1 نغ نايفس ان

 جة داوؤبلا خ نجرخ ال هللا ءاش نأ"تشعناو راس وجحيجل و عمافاو جابر. ىمسي 300 ءانش ىلا

 2 ىر ثلا نع هاور ادجا ملعا الو هاج رذم لو لسم ط رشلع حيحص ثي دجاذهو برعلا ةريزج

 « دمح| ىلا ريغ ه دانساف

 |( ريخاو) نايفسا :: ليعمسا نب لمؤ. انثى مرلا شايع نرب ديجات” بوتسينب دمج سابعلاوا م انندح ف
 ينلاخ نيم ايبا. قاحبسا نبا ركب هيأ (ايدع ) نايفتس, ان نيثلك ني اةح انس :رليم سبح ا ىوبمحلا نيابيلا وب

 ]| هتمثع نأل لس وهل اوهيلعّتلا لص هللا ل وسر لاق لاقدنع هللا ىطر رباجنع ريبزلا يبا نع نايفسان' ةفذح وبان

 الم اامفار لاقىرداالو هثدح ىف ليعمسأ نب لمؤل هاور هنع هنو تاف راسو مفانو 5 قست ناد

 ا هلك حطم قلاواأبلا نايف ىديجلا انث سوم نيرغنأبلا هيقفلا قاعسا نيدايرلا وا كان ربخأإلا
 ةسصحتدج ةمايقلاءوهنلاَدَنَع ءانمالا منخا نالاقلسو هلو هيلع هللا لص ىنللانا هنع هللا ىضرةرب سهلا

 ! .. كالمالا
 * ( من )هعبسأ نم ايس حام

 ئ هللا ىلا وكل |مسااسحا نااع وفض رم نا نع عفا نع رحب انا هللاديعو هللا ديبف ان .ىلهما دايغ ن4 دابع

 ْ ١ « (مخ) نمح رلادبعو هللا دبع

 هاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق رم نا نع مذا نغمثخ ننامعن هللا دع نعكلا اص نو ىلع »

 * نمجرلادبعو هللادبع هّلاىلا مكتآمسا بحا نالسو
 | نيه الملا ءاش ناجم دل عطرا لج لوز لزم نيرا نع ىبا نع © ىررثلا »

 هاور اذك و(م)برعلا ةريزجن م دوهلا نجرخ الهّنلا ءاش نا تشع ناو راسل وخيجنو حلفاو حابر ىمسيلا

 ام و ب انه رخل يف دازورمب هيفركذ و نايفس نعةفيدح وناوميم وبالاقو ىرييزلا دمحا وبا
 يس لجو ةمايقلام وبلا دنعءامسالا عنخا نا اموفرص ةربره ىلا نع رعالا نم دارلا وا 3 « ةنيع نا »

 كلم



 (4ج) 2 26 بذالا باتكل 20203 محا .٠ 2 6 صيقلتلا مم كردتسلا )
 .هللا لص ىنلا ضرص ايفاهساجم يفهتساجاو هتلبققا ملح نم تماقأملع لخداذا لس وهل اوهيلعهللا لص ىتنلاناك /

 تالف ت كاكحضف اهسار تفر وه طاش يا تكف يح ب صا <

 هللا لس ىبدتلا لع تببك (نيح كلتا راجل ت تلا بلا نم ىهاالفانئاستلّمعا نمهذه نا نظأ تنك ىتا

 يناتلاقكلذ للانالج ان تكتف كسأر تمقرف هيلع ثيبك ١ مث تيك كسأر تمفرف لسو هللأو :

 اذه# تكحض نيح كا ذفدناق واهتب لها عرسا نايف ريخا من تيكيفاذه هعجو نمت يم هناينربخا ةرذنلاذاا

 اقوول ىباثلا كيدح ىلع امنا اما ةقارس /| هده هاج رم رخو و نيخيشلا ط رش ىلع حييوص ثرر دعما

 ىراصنالا ىنلان. زنزملا دبع نبدمحانث متاحوبا انث ىرلاب ليعمسا نب دم نب ليعمسا ركب وا © انثدح لظا
 د ب معو دو هس م -

 ملكت ا ذل ناك و هلو هيلع هللا لص هللا ل وسر نا: هنع هللاى خر كلام نب سنا نع يا انث ىلا ىثدخأ

 * هاج رخم لو نيخيشلا طرش لع ميبصص ثيدح اذه» هنع لّومتل !مالث اه داعا ةلكبأ
 ناذاز روصنمابنا ميشهات روصخمن لعمان قرهؤوملا ناذاشن نرخ انا ق اديان ركب وبا« انربخا 1

 سو هلو هيلع هللا لص ىبثلا ىلا تتنك هنا هنع هللا ىضرهيانعىىرضملا نب ءالعلا :نبانع نبريتس نبأ
 * هاجر مو نيخيشلا ط رشم حصص ثب دح اذه# هسفتنأ |

 انامالان) تالا زم بدع و ىباانث مكسطا هبعن هللادبعزا دم انث بوعي ن. دمت ضابملاوبأ «انحا) ظ

 قش كلما دنع لع لخد هنأ ريدج نإ مقان نع مسمن ١ ةنتع ع نع لالهيا نبا نع ددرتنب دلاخ نع ثيللا ا

 كدا منلاق | د كي مطعنب ريبج ناك ىلا لاس وملاو ةيلع هللا ىلك هللا لوسر ءامسا ىدحتا لاف ناورض:
 ماودي دش تادع ىد نيب يبل زا ةعاشلا: مم ثعبف ريشاحاماف حامو بقاع و رشاح و ماخ ودمه: ود

 إ

1 

 مد تيفرو هيلع ت يا تسكب 0 ثمفر مم ةيلع ت تيك اغةمطاف تاخد سو هلاوهسي لع هللا ىليص ْ

 لغتي يك انيح كنأ 1 اقىف وألف ءاسنلا نم ىعن اذافانئاس: عا نم هنهنا' نظا تنك يلا تاقق تكحضف||

 ىلع كام“ انت 5000000 : هلع تييكأ مت تيكبت كس ار تسفر فل! ودل اوه يعل لضويتلا

 دك "دق 2 اكو 5 ةتنا لها 0 فنا نيس م تيكف انههمجو نم تنمدنا ىنربخا: ةرذتلاذاىنا تااقكلذ

 « ةشثاع نع قو.رسم تندح نم هوت هاج رخ خاو (مخ) تكحضنيح

 * هنعلقمتل هلو ىومس عراخنإلا

 (مخ)هسفنب أ دبف لس وهلآ او هيلعتلا للص يبنلاىلا بتك هلأ هيبانعيترضحلا نب ءالملا نبا نع 6 نيريسنإ ف
 <تلالا بع ىلع لخ د هنا ديلان مقال سب ةيتغ نع لالنه نا ن "توءدرتن دااخ نع « ثللا'

 دن ملاك اهدسيإ مطمن ريبجت لاك قت ملدبو هلا او هيلع هلل 3 لوسؤ,انملاو محا لانتف: نانو سس نب |

 هلا لاف حام [ملاو ءايبلاالا مع هنافبقاغانملوب ةعلدشلا عم ٍثيرِهشف داع انما محامو“ ب تقاعوب رشاحو مو دمحاو
 ا

 هج رخآ (تاقإل هنع لقتل يالا طن أع ةملكب لكلا ذا ناك لسومل او. هيلعتلا لصهللالوسر نا سنا نع 8[

 2و اطل 6 3 :

 ا نونا دلت 5١
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 (نيدبلَم و نيا نع يمنا )

 هع وناانث قيقا نب نمنحلا نب عانت ماحتؤب ملا ديعانتو رع ىئرايسلا مئاقلانإ عار شايعلاوا « انريخا أ

 هساحم يفا ماس اوال قفالا ماع لَو هلاو هيلع 0 لا مل تاو اد منا هاد

 "نكن ذا ننعتلا] ىبا ملول او هيلع لع قنلا ىأر لايق |

 أ نساس!ىف ان ديعس نك ىسوم ىلا ىلومهتلا دبع ىنا نعديعسن هنر دبع نرع ةبعشانث قوزرس نب # ورح |

 , (؛ج) عبذالا باتكذ 716003 ... 5 6 صيللا مم كرعتسلا )

 دعاقوهو نا محو هلا و ةيباغ هللا لص يبنلاى :ارلاف و هنع هللا ىطر مزاعىبانب سبق نع دلاخينا نت ليغمشا

 ن باجنم راف ةش هلسرا ناؤ دانسألا حيحص ثزدحا ده « كرا راب ايم هنأف لظلا ىلا ل وحن لاقف :سشلاو

 8 ناتم رهسمّنب لعو كيراخلا

 2 وناانيلق لخدف ةداهشىف تدىف ةاتك' لاق نسا ينا نب دّيعَس نع ىرمشالا ىس ومىنا لوم هللادبعتيا نع

 ثردحاأج رخبإ و مأي هلا ثيدنح لع زاذيشلا قف ادق كالعال ١ نمو ك دب 3 : الو هندنت مهد

 هللا لصدتلا لوسر يهم لاق + هنع دلل ىض رب رم نعةدر نب هللا دع ىتادح ىلا هلل ديغ نب هللا ديبع تيزملا وأ ىف كا

 '* ءا د زر كّبلع سل له قارس فن ” نارخ آلاوهب حشوتالو بوثيف لصتنا امه دحاناسبلاو كنروعيىلا

 نب ةرتسرم نع لا رسا انرمع نب نايعات ” ىرودلا دم نب نساتعلا انل توقعي يو ا ماب

 "هيشا "ادا "ترم ار ام تلاقاهع هللا ىطرنينم ولاا ةشئاعن ءاةحاط تنم ةشلاغ نع و ري نبل اهملا نع تيبخ

 /ملسو هل اوهيلع هللا لص هلا لور تنس ةنطاف ترم منو هلآو هيلع هللا لسص هلا 0 اي دهو الدواتمس

 ناكو

 "لا لور لاق عركل و لاف هساح نم لتر هيلا اف ةركب نا اني : لخ دف ةداهقيف تبن يفاسكل اق

 « ميسم كلعالن دك كلوت عدعالو هيفا دش موش لش م لجرلا لحرلا ميتال ملسو هل آو هيلع هللا لص

 0-2 نك ملسو هل اون هيل هللا لبصن هنن وسر ئه : هيا نع ةدم رينبا ىناتح كسلا ب يلا وا

 اسنلملاو ةئلتروم ىلا ضف نوق ىلا رجلا :دانلا"و كراشللا او نلا نو واخي تراشلبلا انا

 52 تيزملا وبا (تاق) ءادر كني سيل ليوارس يف للصت نارخن لاو هن عشوت الو بوث ىف ليصت نا اهث دحأ |

 ا ا * ينال هب جنساومئانوبا ةاوق فادييف
 انا كرام تل !ا5 ةشئاع نعةغلط ثنس ةشلاع ن نع فر مسنب لاهملا نع بيبحنب ةرسيم نع# ليا رم و

 3 نع ةبمش انثدحو ةواذ وب انثرصع ىرضبلا قوزع ن ' منيهاربا ان بوتس نإ دم سارملاوبا # انندخ ف

 1 كا روع دس َن 0 86 ةيعشاتت قوز نو رمان لبس ندماحات دادغس . رارالا لعن نكنعصلا دنع * انريخا ِِظ

بشر لاق هةنع هللا ىحكر ةركبو .ألامف هسا ع نعلحر هيلا ما : و
 لجرلا لجرلا ميال سؤهل ا اوهيلعللا لص هلل 

 *«كف كوكب وح زا 5 5 نئايلاو نسعتلاو نقلا نال سب ولك نأ [ساحلا امانيشبلمو نيساحم نع اسوا و ةنلع

وماي ينهتنت ةيظاف ٠ 1 مس وهل اوعيلعتتلا ما لوسرب ١ اندم الدؤ اتم شا .
 ١ هيلعتلخ داذا كاك واو 

 يبا ع اللقا هسا 0 هتنسل + أ و لم اهلع نب ثمأ# اماعومت لَ 5 اذاناهنلع قاهذلاجلا و هيف اماما

 "هلا لبص 2
 ف اسف

 دنا يف تا يبا بسن

 كير فشلا

 077077 اً



 اس 20و

 2١ « بذدالاس اتكو ١ 60 2 ( صيخلتلا عم كل ربدتسلا) ”.

 ملسوهلاو هيلع هللا لص هللا لوسر انأنا لاق هيبا نعىرامننلا:سبق :نرع ميهاربا نب دمح نع ريثك اين ىبع

 تبرّثف ائيمعطا ةشئاءاب لاَمف باجحلا لزب نا لبق كلذو اهنع هللا ىطرةشناع لعانلخ دفانلفق ىعما وموقلامف

 اندنع متع متشششنا لاق س مب تءاجانيقسا ةشئاعاي لاق ةاطّملا لثماسيح تب رقفانيمعطا ةشثئاعاي لاقمت (1)ةش .

 ىلإ اصاقليللارخآى لس وهل اوهيلع هللا لص ىنلاىنأباف دحسملا ىفانمنف لاَمف هيف متمنف دجندملا ىلا متيلجما متكش ناو

 ثيدح اذه اهضغب وا هللا انه رك ةمو هذه ةم ونلا هذهو كل ام لاقو هلجرب ىنضك رف ىنطب لغامتاب

 ورم نب دنت ع نعل ا ىسع أبا ميهاران قاعيسا اذن ” مالسلادبع ندمحاُت يربنملا ايركزوبا# 2000

 هن رضف هنطل ىلع مجطضم لجرب م لسسوهل ار او هيلع هللا لص ىنلاناهنع هللا ىذر ةربسهنىنا نع ةملسىلا نع

 *« هاجر خو سم طرشلع حب ثيدحا د ه# لجو نع لااببحب الةمحض اهما لاق و لجرب

 نعريثك يا نب ريثثك نع ةداتقنب ماهانن ءاجرن هللا دبعانت لعن ماشهان.ل دعلا ذ اشمحنن ىلع « ان دح
 سمشلا نيب لجرلا ساجينا لسودل او هيلع هللا لص هللا لوسر ىهن لاق هنع هللا ىضر ةربرهينا نع ضايع

 * هأح رخو داش صد دح اده#لظلاو

 3 ثراملا نب باجنمانن عي ملا قاحسا نب ىبومنب دمجا انث ةفوكلاب ظفاحلا مرادىنانب ركب ركب وا 6 انربخا 9

 هلا .أو هيلع هللا لصصىتلا نا رلاق هنع للا ىضر هيا نع مزاحىلا نب سيق نع دلاخىبا نب ليعمسا نع رو سمن ىلع

 * ك رابم هنافلظلايا لو لاقف سمشلايف دعاقاناو م مسو

 عمج ١١ ةطنح نو منصب مانطوه ةشيشح هلوق (1)

 ةسجف ترعب ىت> نالف عمقلطن انالف ا ونالف عمق لطن انالفابلاَمف سالب املا نحو ملس وهل او هيلع

 لاقت ةفيشح تارهف انيممطا ةشئاعابلاتف باجمل 5 زم نالبق كلذو ةشئاعلعانلخدف اناعفف اوموق لاقف

 متثش نراو ادنعمتع متئش نا لاقم سمن تعا انيمسا ةشئاع اب لاق اق م ةاطقلا لثم اسيح تب رهف انيمعطا

 هلجرب ىنبضك رف ىنطب ىلع اكان ىنبا اصاف لسوهل ا او هيلع هللا لص ىنلا ىنآت اف دحبسملا ىف انمتف لاق بجسلا ىلإ متيلجنا

 * ىمح لع هدنسفف فلجخاوةفِجظ نبا وهسيق#هللا اهضعِس واهللا ابهر كي ةمو هذهةمونلا هذهو كلام لابقف

 #هللا | مح ال ةمجض اهمالاقو هلجر هن رصف

 + حيعص# لظلاو سمشلا نيب لجرلا ساحب تا ملسو
 اناو"لسو هلو هيلع هللا لص هللا ةلوحز ىف أر لاق هيا نع ءراجبلا ننمم دلع نان ©« ليعمسا »

 نع لسا نم ةبش (لد)ا ذكه ريسصيتى (ماور) كرام هنو للا الومتلانق سدا فدع
 2 بببسسوو ب و 77 جروب سوس جسووجصجس جب سمس

 ميم احاناةس+ يف تيقن يح لنالق عمق لطنا نالفابو نال عمقلطنا نالفا لاَتذ ترغملا كيعلا ةفصلايف نحنو

 10 ةرب سهىبا ثيدح هدهاشو ىرامغلاهفخط نبسيقباوصلا نأ ٠ رخو ريثكى نا نب ىلع ةدائ سا فلتخم

 | هللا ىلصهّتلا لوسرانانا لاقهيبا نع ىرافثلا سيق نع ميهاربا نب دم نع ريثك ىلا نب ىبحنىنربخا 4 ىتازوالا

 | وع جطؤم لجرب مسم لآ ع قاس نا ةررهد هع هملس ىلا نع ور< ن ع« دمت »

 هل .اوهيلع هلا ىلص هللا لوسر ين لإ ة هرب ره نا ضايع نع نع ىلا ريثك نع ة ةداَتق م 4« ماه »

 كد هر 5 هيك ج0

 ع ان 5 نع ىهنا )

 توهم هس عسل دس

 اوديو

 مسسسما مما



 و
5 

- 

 عصي 0 0 2

 [هتلاح تريغتدق وهاذاف ىساقأم ىجاق دقوهيلع تاخدف ة رصانخهتببا فلختسا ف مسملا*ىلتم ظياغ باشوهو

 [ىوقانوكيذا بحانمو رانلا يف رظن. اءاكفهنذا ريغب هيخا باتك ىفرظن نموهيفدازو ثيدحلا ركذ مناك امم

 انابار :ا هوك بحا نمو لجو نع هللا قتيلف سانلا مرك انوكي نابحان ءمو هللا لعلك وتلف س انلا

 )ج١ ١ ؟ ابردالا بااتك ) عدس (صيخلتاعي كر هتسلا )

 7 يملا ورام نبالاق ثاقف وهلا اوهسيلع هللا لص 0 ى ابعنلا تندح يلعدعا كاذ

 يف م كناو ةلثلإ ءلبمتسا امل لا فريثاناوافرش :ء ىث لكل نا ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر

 ىف مكتم دحا رظن ..الو كربج اورتس الو مكنالص يف متكب راو برشعلاو ةيملا ارياتاو ةنامإلا م كب

 مي اوهيلع هللأ لص هللال وسر لئثسولاق ثدي الو معان ءارو مكتم دحا نيلصي الو هنذاب الا هيخا بأ 5

 | اند هنعىضقاماو عوج نم هممطازا أما ارو رس نمؤم ىلع لخ دا نملامفىلاعت هللا ىلا لامعالا لضفأ نر

 ١ يروا»ف5 1 يدش ووو 1 3

 |[كوزمو همدق لجو نع هللات بث هتجاج تبتنل ةيرقلا ةيحان ىف هنخا عمى ثم نمو هلظإلا لظال موب هللا هلظ

 | ةمبصأب راشأ و.نبرعت !دهىدحسم يف فكتعي نأ ن :رم لضفا هتجاح ءاضقىف هيخا عم دحا ىثغنالو مادقالا

 | ثيدحلا اذهلو * هديع داجمو ه دفر عنو هدح 0 ىذلالاق هللا لوسراب ىل 59 اواق كراريشب مريخاالا

 * هش ف رحا ةدايز رخأ دائما

 حضي رع 8 روضتم باص ىنادي دسلا ريم الإ رادف ىضاقلا دمحأ ن.ليلملا كيم سأنأ 0 اي لا ِِ

 مساعلاو ا امةدح لاو ثيدحلااذه ةناورب

 | كلل دبع نسدلولل ةنبدمل اباتيلع ريماوه وزيزعلا دبع نب رمت تدبش لاق ٍضرَتلا مح ندمت انث دايز

 لبقالو ةرشع ليفت ال نم لاق هللال وسراب مناولاقاذه نمرشل م عا افا لاقوهدب ىف اممقثوا هاد يفاع نكيلف

 نىنعنا هر دس ثنمؤب الو ا ال نملاق هللا وسراب مناولاق أذه نم رشد مكئبنافأ اب امذ رفغي الو ةردعم

 اهوملظتف لهاجلادنع كلا دك ال ليلا رسا ىايلَقف كباوشا ييفماق همالسو هياع نات اولص مر

 ١ رخال لقا رشنا ىانوكبر دنع مكلضف لطبيف املاظاوف اكتألو امل اظ اوملظنالو موملظتف اباها اهومنءالو

 دايز 1 اشه نعل ا دق ثردح اذه# (١)لجو نع هللا ىلا هود رفهف فاتخا صاوهوبنتحاف هغنيس سما ثلاث

 اذه ءالخ ازحتسا ل مو« لغا هللاو يِط رقلا ب 6-52 دمج قرع هاو زن لع ىشعملا دايزز فداصمو ىرصنلا

 # .ةريثكأبادأ مق جدع هنم ضو

 ىنربخا ,جعازو الااثث ىلا ىنادح ينوريبلا دب نم نب ديلولا ن ' سايعلابنا بوتس ندم 0 وأ 4 ف :

 ىح ١ ل سما ىنعم ف وهو ثلأ# عا ىقبدق )١(

 ف ويش : ىش لكس نا 0 و هل اوهيلعّشا لص! لوس لاق نع أع نبا لاق 3 تاقف سايعنبا كم كدح يب اع دعا كلاؤ

 ا اوبرتملا و ةيملا اولتقاوةنامالإب كتيب نولا# ل وةلبقلاهب ليقتسا ام سل اهلا ف رشاناو
 | ماشه (تلق) طرا انث دايز نب ماش مادقملاوباانن ىسبملالاقرخ !.دان ا هلولاق ثيدملا كر دجاورتسسالو
 * ثردحلا لطبف ىنطقرادلا هي ذك واعم نإ دممو كورثم

 ىئبزوالا ِّظ :



 2222222 تت

 ١ !اهع سانلا ةيعاادمو ءاؤ هموقق ةزانجلذوا هدع هللا ىذر ىردكلا ديعس أنا نأ ةرمصيبا نب نم رلا دبع نع 5

 "((ج) * ةيزألا نايك ... 5ص 6 صيخلتلا مم كر دتسلا)

 « هاربظ ىلع قاتسمو هو ىرخالا ىلع ةيلجر ىددحا لجرلا مقر
 نبا نع سا ون نب ىسيع انثىنارملا دلاخ نيو رمجاتثرازنلا كلن رسث نب دييعانثل دعلا ذاشمس نب ىلع  ىنث دع أ

 ملا و ١: نا هنع هللا ىضر ه ا نع د. رشلانإ و رمت نع ةرسيمنإ ميهار أنعم سلا

 انسالا يح ثردح اذ ١ دف بالكل شكلا لاّدف ه ربظ فاخ هدب ةيلازع "يتم وهو هن رحأ

 * ءأح رخو

 دم نب ٌرزملادبع انثىخوتتلا نامع ن دمم هاما وا اذ رازنلا كبر شن ديبع انثذ اشحن ىلع « ىتدح »أ

 لقرلسوهلا اوهيلع هللا لص هللا ل وسرزأ هنع هللا ىضر سنا نع ةحاطيا ن هللادبع نع ثبانن بعصتم نتن

  «هاحرخن 2 لخع مل ل حيحص ثردحا ده *ارهسوان لاك ار يخ :

 لاولاينانب نه رلادبغ ان ىزارلا روصنتم ن لعمان 1 ناذاشن دما ذاشمتن ىل اع م ىتتدح |

1 
 اذه «اعسوا سلال ريخ لاق ل وهل 1و هيلع هللالض هللا لوشن نأ لاقو ةيحانف سلف ةيلاااو زشن هوأرالف

 ش * هاج رخل و ىراخبلا طرش ىلع حي تيدحأ|

 ىبددملا دز نإ فداص هانل ةنواعتم نيد شان ىبحت ن دم نب ىيحنأ :. ىابيشلاب ودمي نيدمج هتلادبعولا# انثدع بأ

 ةيراضغو هلاجو هن نشف 4 دارت زعلادبعنل رع تينا دوو هع تعلم لا ةاريخ هتلعّقت ”لاغأ

 رظيلاد# كرام تعلن 1١ انىللاهف هلا رظنلادح ا تامل ىلنذاف هيلع تنذاتساف هءاعتمدق فاتسا ايلاعأ

 ل . رو فمك قا[ كاعق كل مدع راغتو كاسح وو كن ولبن نع قرا 1 نيم ولا زوما

 مدارك كشأ نإ ثردلال دي دص ىو يار غنم ردشاو ىدخ لع انلاسو يتلم لمنلا عزمادقو ىرقف كتالع .

 8 هرهلظ لعقاتسموهو ىرخالا لعهيلجرىددحا لجرلا مفريناوب ْ

 ينمو هون سم لسودأ اوهيلع هللا لص يبلانا هبا نعدبرشلان ورح نع ةرسيمز 0 عدلا ظ
 1 0 لع درا 23 عل هه نإ آذ فلخ هيب , ةيلا لع ْ

 *(م)باهعسوأسلاهلا ريخ عوق سن نع ةحاط ىلا نب هللأ ديعنع تبانز. بمصم نع 4 ىدروا ردلا د 'ِ

 ما هموقو ةزانجينذول ديعس ايا نا ةزميينان. نرخرلا دبعنع لاوملا يانا: انثروصتمنن © لمم 9

 لاو مسودل وهلم هللا لص هللال وسر نالاقو ةيحان يف سال هيلا اوزشن بلا رايق مهسلاع سالاذخا: دقو ْ

 تانيفنوا نشا للا

 رزملادبعت رمت مللت سك نب دخان . هياعىنثاو دانزن, فداصم 3 ىرواسينلا ةواممنب « دم ف 0

 أ دج * كالاملا اَهْف هيلا رظنلادحا ت تام ىلز الف هنلع تنذ اا هيلع تمدق فاختسا 7 لو د ةنيدملاو دب

 ىشارول فيكفا بمكن ا ايل لونا رءشرافن و: كس لوو كب ولنريخت نم ىرا امل: نينم اللا ريمان تاَمف

 غدار ايا دكا 0 | ديدص ىو يأر خفر دتاوىدخىل اع انلاسو يتهم ل اهنللا عزتنا دقو يربقي تالا.

4 

5 1 



 6 3 ؟ 2 1 3 | 2 هع ذل

 ما 3 رغد هيضيبف هللا .اغلؤا ر 0 الاوت ناةعنسملا نفل نمنال 1 ملسمو ْ

 كل ظ ٠ يتخااؤ نا مكر نشاطع اذا م لاقنا ملسو هلا او هيلع هللا لص يبنلا صا أضن كد , مكسلاب حاصإ 1 |

 | © :ةرظو ةداذس ( 55 ]دبا جام ةينشا تدهن مق دها عبال لسودلاو او هع للعلا ةنيلعو دلا تنونضلاءاعدأ

 56 ىلع يبنلا'نمادقؤن لاق كلاب علضيؤهلا مكيدبب من لوقت ناكو 1 نوجرب لسوأ

 ىدهابر "داو ةادشلاو ئدلا هللا لس سو اوهيلع تايدش الود لا ةيلع نع نع مطاع نعم ةبعش ولا

 3 350 جل 6 بذالا باتك) 6 2 6 ديالا مم ك ردتسلا )'

 ايفان الإ ةميقو ميا ةزازقل ا ننمزاسو دان وكلاب ابيشلا يحد نب ىلع ن دحيم هانربخاف »|
 هلا اوهيلعهللا لص ىننلا دنع ن زودطاغت ذ ورمل ناكل اق هنع هللا ى طر ئمومؤونا اننا ةدربو ا انناملي دلان ميكحات

 وول تثدحاذه# 0 3 6 ا هللا فويل ناوح زر 30

 رثخ قابلا ينص ياخوج و هلاو.هنيلع للص كلا |ءادداقو ؛تممشمل ان سطاملا نيب رفعت أن 5

 : ىلع هنتخو هيقض و هلاخ لس و هل'او هيلع هللا لص ئبنلارنصا دق و-عوملا اذنه يف امحرتش ل وي تريل

 0 ةنادمحلا هللا لسا هنغ هللا ضررا كن !اط يبا

 مضاعنع ةطهارلا لبد طعرصفلا 5 دوعشسمن انسان اع يلو ل جا نيدمح سابملا وا م ةانريخا 317

 رك داو داديسلاو ئذملا هللا لسع اب لس و هلو هيلع لال يسارع :لاقلا هنغ هللا ىضر لعنعر زنك

 ادت لعن ندسحلا هدلاو لسودل | وهياع هللا لص ىتنلارسا مثييسلا كدي دس داذسلابو قن رطلاا كنناد هيدهلاب

 قى لعن نسحلا نع ءازولا نا نع ء مسا اندم ثردح نع هللا ىضر هأبا هب سمعا ام لثع ةنلسا لها ايش

 :*نامامالا امرت عن لادم ثا: >.الايف ةحنحصلاا را انعيالا ١ ىلا انعحر

 ٠ْ للغ هيلحر ئذحا لحارلا عضبانا ىقت ماسو هلو هتلعاتلا ليما لوس رنا هنع نبأ نضر راج ن © ردد لاين! نع

 5 هاجر و و ملسم ط رش ى ع حيرحيص كثندحاد م« 00
 أ

 | دعس نببثللا قدح ان ةتلادبعانثيعراذلا نأ دس زا نايت ىونشلا ةنلس ادى ديجا خب ان زبخا |

 اناو ءانصلا لاوشا نع ىف هلا ملسو هل اوهيلع هللا للص هللالوسر نع هنع هللا ىضر رباج نع ريب نلا وباىبأ دح

2 
 | هللاو هيلع هللا ل بص ىلا دنع نؤوسط اعتند وهيلا ناكلاق ىسوموا اننةدرتويابانت ملبدلا نميكحانت# ىزوتلا)

 ٍ # ةءادحلا لالأس نا. تلاط نان . لعهنتخ وهيفص وهللخ لسوخلاو او

 ْ .: 8 مهدلا كدي دسدادسلابو قيرطلا كتبادع

 ىدحا لجارلا غضبان نه ملوهل اوهيلع هللا نص هلا لستر ترا رباج نع ريب ولا يلا نع ةسل سنس دام »
 ٍ « مخطضم وهو ىرخألا لع هيلجر

 أ ءاشلا لامعا نعوفأ هنأ لعوملا اوهيلعّشا للص هلال وسر نعراج ن عريب للا ىنثدع ثيللا ىنادح 6 لصن »|

 لن هاجانؤبخا نوزاهن د زئاث تلادبعن ميار انىايغلا بوني ن 0-000

 ناوي 0

000000000011101 

 كت

 22200ا1 1 ]011|1 11 و0



 («جالا 11 < ثدالا باتك» 2١ ( صيخلتلا مم كر دتسلا ٠ ٠>

 ١ «هتياور دمتم نم هدتس ملاذا ادبع مالكم ظوفح لا اذه»ركلوانل هللأ رفغي لميلف هللا مكحر

 نما ان ىارصالا دهازلا هللادبعن دمج ادعوا (اندخ )بالا اذه يف ىمخنلاديبعن لا - 0 2

 قاحسا ن دمج انس ىزيللا ف ميهاربا ( زيخا ؤ) فايق ب نع صفخ نب نيسالا ان قابمصالا مصاعب ْ

 ىتلاوا أبنا هلظيللاو قاحس ١ نركحي وا( انثدحو )نايفس اننقامنصلا مثمجنب دما ءامنصب قامنصلا

 | ديبعز .لاسممانكلقرخآ لجر نع فاس ن لاله نع زوصنم ىن :"دح لاق قاف 5 دسمان

 ظ لايق كلذ نع دجو كلمل لاَ هلأ مث كنا ىلعو كيلع مالسلا لاقف ؟يلع م السلا لاعف لجو سطمف رفيف

 1 ودل اوهلع هللا لص ىلا هللابقف مكيلع مالسلالاف لجر سطمف ىبنلا عمانك ماس لاق يماركذي نا ب >اام

 هللاقيلو لاح لكلع هلل دمحاوا نيمل املا بر هلل دما ليف كدحا سطعاذا لاقم كم | ىلعو كيلع مالا

 (انندح)زوصنم نع هتباورت ىروثلا نايفسةم ادقنةدب از( عياندقو ( مكلوىل هللأ رمي لميلو هللا كمر

 فاشن .لالهنعرودنمنع ةدد ب ازا و رم نب ةب وعم 5 ريعنلا نديجان دمت هيولاب نب دمج نب دم ركب وبا

 لوط تيل نك ملفرفتل يف هيصدن لاس عمانكلاقخنلا نملجرنع
 | نب زير اور ىررقلا تيدعلب ليم

 * ديبعن ما مو فايسن لاله نيب ىخنلا لوبحلا لجرلا طّقساف هولا ىلع روصنم نع ديا دبع

 ن قاحسا 3 ميعل نب دم( جندحو)لاقىيحجيزب يحن لعن ميهار وا ا ديل ولا وبا ذاتسالا 4 اني دح د

 نم لخجر سطمف روس يف ديبع نب لاس عمانكل فاسن لاله نعروصنم نعربرجأبنا( الا )ميهاراؤإا

 11 ور لس وهل أ "اوهيلع هللا لصسا ل اوس 0 9 * كما ىلعو كيلعمالسلا ماسلا ةفكيلعمالسلا لا لاف ةقموقلا

 رب رج ةباوريف مولا «مكل وانل هللا في مهاعدريلو هللا كمجرب هدنعنم ليلو هللا دمحيلف 5 دحا سطعاذا

 ضعبل مقوىدلا ظفالا اماف ل وبجب لج رامهم و هرب لو ديبعن, ملاس كر دب م فايد نبلالهنا رهاظ هده

 تمشيلا لومت نا سطاملا لسو هلو هيلع هللا لص يبنلامايف ا,ميقسورابخالا حصصنب زمعالى ذلا ءابقفلا
 ه نيملسلا فرو د باتكسلا ل هال تيمشتلا اذهنا مويفمكبلاب حاصيو هللا يدع

 ب

 يبس تويمسبجووج

 امر دجلا ليف مكدحا سطع اااع وفرص هوعسمن نع ىملسلا ن نك رلادبع ينا ا

 *هنع ىْدرَملا ربا ن ضاو ىعبضيا رفمجا ورا 11 مكلوانل هللا ر فهي لقللو هللا كجر هللاقيلو نيملاعل

 فايس نلإله نع روصنميثدج ىروتلاهلوق هللادبع نع نمحرلادبعىنا نع ءاطع نع ىروثلا وق 0

 هلأسمشلما ىلغو كيلع مالببلا الا لاف لجز سطمف رهس يفديبعنب ملاس عمانكلاق لجر نع

 ماسسوإل وهيل مَا لص ىبنلا عماتك لابس لاف با ركب نا بجا تيك ابلاقف كلؤ نم تدجو كلما لاف
 مكدحا سطع نايل من كما لعو كيما سوال !وهيلع هلا لص ىنلاهل لاف مكيلعم السلا لاّتف لجر سلف
 نع ةدئاز(لاقو) مكلو يللا رفني لّميلو هلاكبج رهلل اميلو لاجلك ىلع ّدجلاوا نيملاءاابر هتلدحلا لتي

 ىخنلا لج رلا هنم طقس اف روصنم برع رب رج ( ماو رو ) هوجنن علا نم لجر نع لاله نع ر ومنم
 « بيع نواب ككرد لالدو

 17171370 5 ب بس ب ب ببسي ب ب ب ب ب ب ب ع :تةيناسين < -



 00ج ((بادالا باتكذ (70) 5 (عضّخلتاممكردتلا)

 ّح 5

 تع 6

 م

10 

 2 و سال هش

 1 [برغ ' داتس الا مميحص ثيدحا ذه «لاح لك ىلعتادحلا لوهنااندحا سطعاذا لسومل أو هيلعهللا لص هللا لوسر

| 

 «ءاجرخم ملو مف ان خويش ةجرىف

 لوفادعب :ٍ دمج امهشاور د توا ةيالاو كك ىضرلط نان ىلإ !عنينم ْؤأأ ريما نع «ىوزدقو )

 ن .نمرلا مسدس ماهر ,م اذه + م ىلا عامبو قايد, هلعدر ودا ععر تمشي ىذلا لوقو ١

 ا

0 

 1 ءوضيلا عن دحلاةعا هبدسنالل ماهوالا هذه نمرظامالو لا هللا همحر ىد داقلا قرأ اًضنالا هالي |

| 

 1 قوزرمن ميهاربأ ان تودع ن 0 سايملاوا (ه 93 هل انبط لوالا (:ثيدحلا اما )ناب انع ىلبل 5 2

 ١ 1 ليفان نم جرلا دع همأ نعى مالا نع ىللي!ن نءمحرلا دبع نب دم ن نعةبعشانب صاع , ديعساتم راء قرصبلا

 ً لاح لكى ع تادجلا ل كون سطافلا لاقؤسو وهلا وعل هللا لص هلآ لوؤضرنا عقل ,اصنالا توا يبا نع

 | ىخا ىتدح ليلا نا انت ديعمسز ىيحأتب هدسم ان ,.ىتلاؤا أب يلا قادس نب ركب ونا هانربخا (هنركدامناب .و)

: 
/ 

 لك ىلع هل دجلل للف ؟دحا سطعاذا لاق مل و هل اوديلع هللا لص يبنلا نا هنع هللا ىضر بلاطىنا نب ىلتنع

 8 ) مكلاب حلصيو هلا كيد لقيلو هللا - ةلازلي تلو لا

 ,ن دمحا ركبوا( هاندق )ةيحتلا هذهىف با ملا روم اطلل ةفوكلا لها هات ارنا ىتلا 4 ةظفالااماف 9

 «اطعاتب قاما نر فيجن انثىلا .ىئدح ىع اةرلا هللادنعنت دمحم ى كلملادبع ةب القوا انمي ضاقلا فلخ ن ل ماك

 (الاق)ىزارلا 55 ديو نار زاب نب لعانن هيتقلاذوراهئ دحا سابلاوا 4 ( 0

 نعيملسلا ن رجراادع قاذ ء بئاسلان ءاطعنع ىيرقلا تفل خطرا عم ٌتادبعن دعا ان

 نيملاعلا تر ةلادججلا ليف يلا طخ اذا مس وهل اوهيلع هللا لص ّللالوسرلاقلاق هنع هللا نضر دومسهز تلادبع

 ءاطعريغ دوم نب هللا دبع نع نمحرلا دبعنع همفر.ل ثيدح اذه هكآو وانل هللا رفغي لقيلو هللا كح رب هللاةيلو

 «ىثرملا ناب نبض اوىعبضلا نامل نب رفءجدنع هتياورب درف ٠ بئاسلان ا

 (انثدح) فالا نب ءاطع نع ىروثلا ديعس نب نايس نم همم لف احلا مامالا با ور هيف « حيحصلا و لف

 رافصلاّسادبعوبا (اربخاو) نايقس انثليعمسا نب لمؤم اث يلمرلا سابع نب ديم انث بوعي ندم سايملاوبا

 دمحاني راسن .دجاانث ىوبحلا سابعلاونا ( ان ربخاو ) نايفس ان معن وبا انن ي ماعلا ىسيعن دم ن دما انثدح

 ماس ان ءاطع نع نايس انن ةفذحو ا انث بلاغ ن دمحأبلا قاحسان ركيوا (اندحو )نايفس اننريثكا

 هل ليق اذاف هلا مكبر هل لقيلو لل دبل 0101 امعاذا لاق هللا دبع نع ىملسلا نمحرلا دبع ىلا رع

 هللا مكمحرإ ١١ يلع نعىن اثلاثيدملا ركذ قب نكلو لوصالا ىف اذكم )١(

 ظ « بيرغ حيصو لاح لكىلع هللدجا لوين ' اندخا

 .لاق «طلغوهو هنع 4 يعد هاوراذك« مكلاب ماصإو هللا مكيدم هيلعدربو هنلأ مكحري هتشيىذلا لوقو لاحلك

 مكدحا ولازال ون هل وويل تاس م ئبنلأو ء يلع نع نع ىخا ىنث دح ليل ىانبأ انن ناطتلا ىيحم

 *ثر ةر دملا م دحلا لبق

 4« ءاطع »

 لعس طالوت سطاملا لاق اعزف رص ب ونا ىنا نع هنا نع نسيعهيخا نع ىل لى ان نجرلادبعن م دمج 9

0 ِ 

 ظظذظ111111 اس"



 (4ج١> ." عنيمالا بتاتكح « جمد / 1( نعيذطأ رمال ردتلا))

 اممحام و اولاق ابمح اوداؤالانا لاق هللا لو سر اي هقيطن الود ذوو طتسن ذزلاما اولاق (١)ت ادعصلا ةنئفاب اوسلج نا

 حرص ثردحا ده * ليبس سلا داشراو رصبلا ضو هللا دمجاذا سطاعلا تيمشنو ةيحتلادر لاق هيلو

 « ءأج رح لو ةانسالا

 قاحسا نب نمحرلا دعا لضفللا نيرشنا ندد سمان ىنيحن د ن ىدحات ظفاحلا تومي ن دهس جب اذ يقسا أ

 ناك رشا اه دح أ نالجز مو هل اوهيلع هللا لص ىبنلا دنع سلج لاق هنعاللا ىضر ةرن هيا نعئربقللنحأ
 ةنفعف ناهمح رع الاب امعم ملسو هل او هيلع هللا لص ىبتلا هتمشب ملف هللادمحم ملف فب علا" نيظع حلل

 مس- يح حمر

 تع - 213
 .# هاجر مودانسالا مسيح «ةيركذف هللا را ذ اديه ناو

 مسالا اث يقرودلا ميهارب نب بوق انث دايزنب دم ب نيسملا ان ىربتملا دحم ن نيل رك زوفا « [#دح ف
 لضفلا ما تب يوهو نبسو ومابا:ةتاد مش لاق ىدومىلا نا ةد ريتا نع ىالكيز مصا عانى يد كلانا

 »ىأ ك دنع نش طع هل تلاةئسومولا ااه ءاخألف اهن طمخا/ ا ىلإ ك + تشن مق تسلطعو اهلاشف تسطخأ

 امةيعفدللا تدم تسطعا,ناو ةتمش الف هللا ددحم ملف سطغ.كن انا لاقف اهنلف ءا سا تعالو هت 1

 ب

 موال خل لن فانسنالا رمي ثري دملا عم خرم دولا« تملا حيزا

 | (الاق) يطقلاىدح ”نب هو ىنراخلا عجرلا قرم ن ىسومان هيولابنب دما نب دم ركب وأ «قربخا 9

 لاق امنع هللا ضر ربع ن.هللادتع دنع سطع الجو نا"مفان نع قح.ال نب يرضأاانن علا قدايزانن ظ

 املا فكه نيا نكتلو قالو رنؤع مالتتلاون هللدجللا لو ,2ا اناورنعن.| لاف قا لوسر ىلع مالسلاو سدح

 يقي صوتت ؟ناالا+ ٠٠ جويس أذل رمجو قيرطلا ىا (5)

 *حيحصد# ليبسلا داشراو رصبلا ضغوهللا دماذا سطأملا كعشكو ةيحلا درلاق اهمحامواولاق

 ماق في رشلا سطءةرخ الا دم نقارشا اهدحأ نالجرملسو هل اوهيلغ هللا لص ىبنلادنع سلج لاقت هو

 يلوا اَوهيلع هللا ل ضىبنلا هتمشف هلل ادم 0 سطع من ملسوةل | و هيلع هللا لص ىببنلا هتمشن ملف هنلأ دمحت

 3 هند دقدتلا “+ ؟ذادهناو كتيسنف هللا تيس لاق هتمشف 00 تسطع ١

 يتشرف لج قا ل مال لضنللام ا تت وهو ىسومابا تدهش ةد رب نا نع تكف ني مصاعإ»

 , سطع هنأ لاف اهتمشف ةالرماا تطمع هتمشن لف كننا سظعهل تلاق ىبا اهنا انرصتا كلل تنثنب ايفأ

 ا سطع اذا لوقت : ل 327 وهيلغلنا ل يغهَتلا ل وسر تعمس انهن ه.عقسل! تدق جراظملا لااوهتيعا 21 2 للان دح لقا

 مسج هيو جيو ريض ةيجج مل هس راما لص ., هم 8 دمك مو م يوم طوي جي بج رسم هج سو

1 

 م م سوس د صسم

 م 86-05-52 تنسحا كمأ .ةهعوتمشلل : الاف هنا دمح ' ملاذا وعم وتمشفللادجو مكدحلا' ْ

 لع جالصلاو كلدجللا لآ لاق رم نادنع | نرع قح الزب خيرضجلالا مسولا نعم دز

 سشطظعاداا ينسوملاا, اوةيلع ارم هللا لوس اةمطعاذكم نسل نكأو كيلذكلوقا اناو: ايم ن 1 هلاك
1 

0 

 أ كتيسنفهللا تيسن' كلن لاق هتمشف ا ده نشطعو ىتتم !ملف تسطع فير شلا لاف سول اوهلع هللا ل قبلا

 ( تلادجاذا ا

 “أ ه راقب الف هللا دهم م داو هؤتمشف هللا يش 2 طع اذانلوق ملشودللار ؛اوهز اع هللا لصشال الو ةعاوا كعوش

 اهمجاوداو الامالاق هللال وسان هقيطنالو كاذ عيطتسال انآ اولاق تادمصلاةينفا اواجملا س انا لسواملاو و

0 
3-3 
 مه



 3 و 9 0

 (لالغ عبرا يسلا' يعيلس 7 0 < - 1

 ا

 ىلان نا انبىدتتملا ماعوبأ اننى نب ورم ان ىنابقلا دمت  نيسحلا انن ىريشلاب رك زويا 4 هاندح دقو © |

 قا نم ساطملا لاق لسو هل و هيلع هللا لص ا ين تام ترب سره يشأ ن نع هيا نع ىرجقملان .«وع را

 ب هللا ا كم ارق سولت مايل اع ا

 'سانلا لو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر ىهن لاق هنع هللا ىضر ةربرعت يبا نع ىربقملا ديعس نع قاحمسا |

 هدريظكدحا بءاثت اف ناطيشلا نمو اةتلاو هللا كم ل وق هتمشنا عمس نملك ىلع قف نيملاءلا بر هللدمجا ظ

 ْ «حيم «ناطيشلا هنمكحضي اهاهلاف بءاثاذا كدحاناف عاطتساام

 سطع'ّذا لاق لسوهلاو هيلع هللالص هللالوسرزا ة ربه ىبا نع جرعالان 7 ىنابتقلا شايعن هللادبع »|

 0006 «ن (بيالباتك) ١ سيح د هدا
 0 ناطيشلا نم بو 2م هللا كمربلوق هتمثلزا مح 3 دجلا لاَعف مكدحا سطع اًذاف توات

 | حب ثيدحااذه «نلطيشلا . كحضام اهنلاتق بغت اذل كدحا ناف عاطتسا |« هدريلف كدخا ٍتءاثن اذاف

 ا * هاجرت لو دانسالا

 .جرعالا نعشايعن. هللادبع ينربخا.بهونب هللادبع اننرصن نب رحانت بوقع ندم سابملاونا « انيدح
 هبجو ىلع هيفكمضيلف مك دحا سطعاذا لاق لسودل اوهيلغ هللا لص هللا لو سرنا هنع هللا ىضر ةربرهىا نع

 *هأج رك مو دانسالا حي ثيدحا ذه «هبوص ضفخإل آو

 وللا رق افلا يتلو نإ نامسا نركب و!« حا 3

 ا را ملسملا ىلع ماسمل لاق ملسو هل ا اوهيلع هللا لص ىنثلا نع هنع هللا ىضر ذوعسم ينا نع حيلفأ نبا

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثي دح اذه * تام اذاهميشن و سطعاذا هتمشنو ضصاذا هذ وعي و هاعد اذا

 هاجر
 فال ناءانب سمانا ىو مد انننيسملا ن ميهاربا ان نادمه راملابوقرق نب دما ن بلع م انربخا وف

 ساظهل ا لانا لاقل وهل ار اوهيلعهلا لص ىنلا نعدنع هللا ىذر ةرب هيلا نع هنا نعىربقملا ديعس نع

 1 ونيل ط رمش ىلع معيوص ثردح اذ ه# هللا كنج ر 1 اا ع قش و دحا سطعاذاو

 5 ثردحم ىراذبلا هللا ديعوبا لحب 1 هذهو

1 

 0 #2 هع ضفخلو هه>و ىلع هيفاكمضيلق مدحأ

 ماسلا كلك لسملا لاق رلسوللاو او<.يلع هللا لص ىبنلا نعدوءسم ىلا نع حلقان ميك نءرفمج ن# 0 اديع |

 *(م خ)تاماذا هعيشبو سطعاذا هتمششنو ضرصاذا هدوسرو هاعداذا هبيجت لالخ عبرا ]

 اذاق ساطملا بحب هللانا لو هل. !و هيلع هنا للص ىبننلا نع ةربرهىبا نعهسا نع ىربقملا نع بئذ ىلانإا وف ظ
 . » (م خ) لاك مح يلوقت ناهممس نم لع قل كدحا سطخبأ
 هيلع للا ص هللالوسر ىهن لاق ةرسقنينا نعىربقملا كايعتسس نر قادعدان نمح ىلا دبعان” لضفملا نب © رش 1
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 0: أذ 1 12ز 1 1 1 اا

 هلا لص دنلا ل سر ةر ىف ىنأ نع ىربملا نءبابذى ان نمحرلا دبعن. ثواطاات ىييبع نم ناوفص ©:

 | كج رهر هلل افلا نذ م تدملا لاف سطع حوِرلا هيف خشوم دانا ئاخ اليا بسوال اوةييع

 4 عر 7 ملال يانكزاا 7 )يور 7+ "ترانس ماوصل
 00 ه2 بدالا ب ادك زد-

 متسرن ن اص سماع انث ْزارَعلا نانس ندم ع نما 0 نب دمج نابملاونا 5 م

 5 : قا كومار لاقلا6 هلع نا ىذر ةدج نع هيا نعصاعلا نب ديعسن. ورمز. ىسوهنب بوا اني اولا

 ' هاج رخو دانسالا حي ثيردحأ ذاه# ن نسح بدائملّضفا هدلو دلاو ()لحن املس ودل اوةلع

 نب كلام انث ىرافتلا مزاح دما انث ةفوكلاب ى بسلا ئسيعنت نجلا دبعن ىلع نتملاوا (انزبخا 9

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقلأق ةنع هللا ىضَز ة رمسن راج نع برحن كامسنع هللادبعوبا حصانا ليعمسا

 . «عاص فصتن مولكقدصت نا نم ةلزيخ هدلو 1 دحابدؤ.نالهاوإ-و هلااو

 نمحرلادبعنب ثواحلا ان ىسيع نب ناو مضان رص ىضاقلاةبيتق ن راكنانث بوقع. نب دم سابعلاوبا ب انثدح 9

 مل وهل 1وهيلع هللا لص هّللالو سو لاقلاق هنع لا ىضر ةريسهىلا رع ىربتلا يمس نع تان ينأننا نع
 همدا اندنلا كج ربو هللاتف َتانذاب هللادمخ هللدمللا لاّمف سطع حورلا هيف خفنوم د١ لجوزع هللا قاخ امل

 :هأح رخم+ و دانسالا حيك ثددح اذه

 ليعمسا نب ىسومانن ( الاق ) ىمودسلا ىلع نب م اشهو ىبضلا بلاغن دمشانت لدعلا ذاشن ىلع م اهتدح »ف

 لاتف سطع مييشايملا غلبف حورلا ماد يف خفنا ل لاق هنع هللا ىضر سنا نعت اننع ةملس ن. دامجانت ةملسولا

 ذاك نأ طر ىلع دانسأألا حمص ثيدح اذه «هللا كبحرب نانو كر هللا لامف نيملاعلا بر هلل ديلا

 ' ١ *ةرع عيدص ةذاتساّن اف اذوقوم

 نالجتناانن مصاعوبا ان ىناقرلا ةالقوناانن نادر ةرطلقىل ضرما دما نب دمحنيسحلاوا «انربخا »

 هركي و نساظعلا بحن ىلاملةّللان ا لاق ل وهل او هيلع هللا لص ىبنلانع هنغ هللا ىضر ةريرهيبا نعىربقللا ديعس نع

 عم * قافتسا الو ضو رغ نم ءادتا ةبحلا و ةيطملا لحنلا )١(

 ه4 بدالا باتك زهبم

 هانم لْصفا هدلودلاو لحام انني اوهيلعهللا لص هللا لوسر لاق لاق قدش الا ديعس نب ورم نع 2

 * 71 1 اص نب اع هدانا يف فيعمض لس سم ىلإ (تاق) حبتص * ناسح

 قدصت.نا نمريخ مدلو 0 دحابدؤي نإلاعوذيم ةرمس نب راجح ن نءعبرحن كامسنع ء# هللا دب ءوبا حصا ٍ

 ه كلاهحصان (تاق)«عاض فضنن مو لك

 00 صو م دا يكب ر

 نيملاعلا ير 00 لا سطع ميئابخل غاب حورأأ م دآىف خف نال لاو يلا نع تدان ةملدنإ 0 داع م

 * (م) حب ىص«هللا كرب هللا لاف

 ( لانك هجا ما بوايتلا ركب ليسا 0 اعوف م ةري مايا نويل نع 3 نالحم 0 و

 كحد

 بسس هس جب سج رجب

 مدالوالا ب ايكتد 25 ظ

 م غو سس ميم ب بس دس ا هييسهم سس كساس ء اس

 دب نع ح . 08 3 اال تي مخ
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 1 رافتتسالا ةليطق رك ذ )

 ”(عج) - (كان الاو ةرتلا باتك) 40 ١ عضيللاوم كر دتللا»
 1 انامز شرها فيك ةدانقينال د اف لاق ثا ول نملسو هلا اوةلع 3 الرد اهدعنل ةكنا

 ' 1 ' 1 75 يبو داشسالا عينحص ثيدح اذه# لوقا كلذكاذوم لاقاذه

 2ك ًاءادعلا 0 نديمسانن ٠ ريغملا وا 93 ىناطلا م 2 دما ب ومعنر ندم س اعلا وبا# انثادح 0

 ادلع هيلعتلا لص هللالوسر لاق تن اةلسو هل او < هل قام لوط انك رئاف تناعو يلا ةمط انو

 ٌإ
 1 ا هللا رفغتسان اف تاعا رج هنونذ ءاصخأب لك وأ ١كلملا فقوالا اسد لمعي لسع نام سوال او

 # هأح رخو اذ :االا ميرطص ثردح انه ةمادقلا 2 بذسو هيلعدفث وم تائاملا ا يف

 1 ؟<1لاانيلدملا م ن ن ضقحا: : ىعابلال املا ن دمسلا دم انثو رع ىف ريسملال ادم ندم ن ركب ىف ىريخأ 2

 لعن مبلول متوكرا هللا فا لاق لس وهل و هيلعللا ليض ىلا ن يلا تر تا ركع نعذابا نا

 #1 هاج رخخ 0 مىب ل 3 2س رش مام ىلابا الوهلت رفغ فو ذلاةَرك هةجمالع ةردقود يبا مكم

 د ادم نديلولاا: اص نإ ناوقَد 9 دشلعان , نيسحلا 1 انثهيعفلا ف 3 ادعس نب ركبوا« | 0008 9

 0 نم كاةلسوهلو هيلع هللا لص ىبب لا نعهدج نع هيأ ن نعسابعنب هللا ديعنب ىلعن د ن نا هشتا ىو نط

 مع ثدح اده# بستم ال تمرد ند هقزر واح رخم قيض لك نمو احرف ملك هل هللا لعج ايعب

 ٍ * هاج رن 1 و دانسالا

 قت وا ىصصضلاد#ج نب جاد> اان ا نوال جلا دنع اننىرلاهيعفلادلش ن .ليعمتا ركب نا 4 قا 1 ل 00

 1 هلا و هيلع هللا لص هللا لس لاق لاقهنع هللا ىذر تلاطّقنا نعنع ةناطمتلا نعهما نع قأ تق يانا

 * هةنعافعدق "”ىثقدوع نانممركا هلناف هيلع

 «ةنان الا وةنوتلا كانك او

 تدي وال سويس سبا يح سس سو سس

 هباتك قس

 | فييكف ةداتق ىبال تلقف تامت' ولا نم لسودل 1و هيلعتلا لصلا لوس ردهع لعاهدمتلاثكن! رعشلا نم عنا

 .ي«اذوه لاقاذهاننامز زكرداول

 لس وهللاو هيلع للا لص للا وسر لاق تلاق ةيضوملا ةمدصعما نعءاثمشلا ما ىنتتدخ ىضخلا نانسنب « ديعس لف
 | « حيص# ةمايقلامو بذس, إو هيلعدتقو مهين نم رفغتسا لاف تناع اسث الكل هفقوالا مذ لمع لسه نماه

 مكنم لع نملوقي هللا نا لاق 11 نا نع ةمركع نغ نابا نمكسملا انثيتدملا رن « صفخ إ»
 « هاوىدملا (تاق) )يعم اثيش ىكرشب 0 :مام ىلابا الو 421 طتوذلا رم لع ةردق وذىلا

 رافتتسالا نمرثكان م اعوفرص هدج نعم ع نع قلاع . هللادبع ن ىلع ندم نع بعصم نا مكمملا 9
 « ةلاهج هيف مكسملا (تلق)حيعص» بسنحم ا نم قزرؤأج رخ قي لكن ماواجزف علك نمدل للا لج
 اقاطسلا باما ساد هلع هللا لس للالوسر )لاق لاق يلع نع ةفيحج نعهبا نعُذ اسا ىلا ن سلو 92

 2 هنعامءدق“ ىش ىفدومينا نمم رك هتلاف هيلع للا رتسفامذ فن ذاناوةدبع ىلع هت ومع ىش نأ نم مىلدعا هللاف هن تسقو مف

 باتك رجح

1 : 

 و ردنا تحرس يلح



 (4ج) ةانالو ةوتلا باتكد 6 ( صيخلتلا عم ك ردتسلا»)
 مهسنتا ىلع اوف رسا نيذلا ىدابعاب لقلاق كدنعىجرا هللا باتك يف ةبايا سايعنا هل لات مينع هللا ىضرب

 حيحص ثيدح اذه «ىلق نئيطيل نكلو لب لاقنموملوأ هلوق ميهارإ لوقنكللاَف هللا ةمحر نم اوطنش ال

 *ءاجرخم ل و دانسالا

 مل

 هللادبء نب كب رش ىبادح ماثهن 3 وامهات هبيشيلان ناهع ا نطقن ذدسمان سيسعن لع 4 ىنادح 2

 ومات. ديل + تمهل لطم

 هلال وسر لاق لاق هنع هللا ىذز دوعتسم نإ هللادبع ن 2 ديرنب نم رإ دبع نع قداصنانع ةعرز ان .ناؤعنع

 هوجن نم سميشنا يل ئج هنوتلل حوتفم بابو ةقلثم ةيبسبا و اةاع < ةنجلل لسومل اوهيلع هللأ !ح

 و

 نا طيغلانا لاق لسومل !وهيلع هللا ىلص هللا لوس رنا هنعهللا ىضر دعس ىلا نع مثيلا يبا نع جاردنع ثراخلا نا

 ىلالج هن نعويلاعتو كرانن برلا لاقف مداسج !يف مهحاورا تملدام كدابع يوغا حرباال براي. تلي نيعو لاقت

 *ه اج رخي لو دانس الا حيحص ثيدح اذه *ىتورفغتنا ام مل رفغ ا لازإ الا
 4 دوق يام انهت: جتا“

 نم رلا دبعان”ديهشلا لهدلا يحن دم نب ىيحبب ركزوا انب ظفاملاىبا يشلابوتع نادم هلئاد عويأا# اند 0 ٠

 * ه. اح رم ( 0 نيخسشلا ط رش ىلع جحص ثريدح اده# كلذ هلع فوج ريانا غن هناف ادب أملا مجراال اهم

 نع اله نيد نع ةزيفملان ناملس اهريخانادع أما: هجوللو "ااا ىزورل أ مميكح نبع ندملاب« يروخلا»
 روشلا نم 5 ف قدايمالا امويلا نوليسنلوكا ا طر 5 ن | ىنعي ل ةدا قيل ن ع تماصلان هللادبع

 م
 لوقت نكلإ لاقف هللا ةمحر. _١رم اؤظنقنال مهسفنأ ىلع اوفرسا نيذلاي دابع ابق لاق كدنعىجرا هللا. باتكك

 لوقنم هللا ضرق ناطيشلا هبسوس ووزودصلا ىنامل اذهىبقنئمطيلن .ركلو ىلب لاق نمو: 0اهلوق ميهل ربا

 0 ند (تاق) عي ص# لبلاةديرب نم ؤتلوا هلوق ميهارب ا

 مدن مس طبت جب تيا نجا الجز 7 رول دنارنو كا المر ولاحد الج عت "لم ون ج1 “نا ذب تكي 1 ةملالا كت 16

 و

 ةامع ةنجا ًاعوفيم دومسمنا نءدبرت نب نجرلادبع ن نع قداص ىنا نع ةعر :ز ىنانب نامعنع « كنرثو»

 7 هي نمي وسلا علط 1 يح هيت حوتف م بايو ةقلغم ةميسياوبأا

 رج رو صحم جيووسيمج مل ا ان «احا#

 * حرص «ىلور فغتساام مهر فغالازاال ىلالجو ىلئعو لاف مداسجا ىف مهحاورلا|

 * ( مخ )مجريملام هلرفغيهناف اهنااعلا ا كيلابوا ىنا مهالا لو مت هللا ىلاهيديدب دميلف هةيقرإ|

 قدا يف الانعا 6 مويا قولدمتا 5 | طرق نت دا :ءلاق اقلاقةداتقو 86 نغجمعلاب هللا دبع نعلالهن 4 كيمج ٍِه
 6 عيوييصسصسس

 ,كيلابوا ياو ميلا لوقب م لجوزع هللا ىلا هن دب ددمإلف هقيقر تالف لجو نمع هللاىلإ بوتب نإ“ تحاق

 تليه يام يرغا حراال براي كتزرعو ناطيشل ظدعلا لاق ًاعوف ص ديعس ىف نع م ىلا ين نع #« جاردوف

 هللا ل وسعر. نع# اجردلا يلا نع هس !نع .  راللش و هللا دبع ىنادح ةبهعنب ىس وع ئ ناعا ارش نب # ليطف ِظ ا

 تايلقدسا ىلا ب وبلا بجداق ةعطخاطخا اذا هيلع تبوتكم مدا نا هيك 0 1 لاق ودل / ووهيلع هللا لص. ْ

 .[ورمقلرخا تهونبا ا: ىجرسلاداوس نربو رمان يبا انب نار همني ليعمسانب ديت نب دمج © ىنربخأ 2

 ! ءادردلا ىبا 3 هما نع ا ناماسنب هللا ديبع ىنادح ةيمع نب ىدوع ان نامل سنبل اكلت ميعلا كرابملانب'' !

 / هثيطخ أطخا اذافهيلع بونكم هلام دان ا ١ ملكت + ىنث لكلاقرلسوهل او اوهيلعلا بسلا ل روس رنع هنع هللا ىكدب ا

 0 بابو

| 

 الآ

 3 ع دف 2

 | تضم :
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 هَ 2

 0 > ١) هلل 1 ليف ( .

 #خ

 هللا هيشخ نم

559 

 1 : 5 « اب زغإو دانسالا حيض شيدحا ذه ة بعقؤم عراصم امو راديف

 : عجل“ 6ةالالاو هل وتلا تلنكالا ١ ٠ حمل ١ عنفيلا مم كر تتلا»

 2 راع نع ىذؤوعسلا هك 5 ا تاهولا دنع نب دمام لدملا توقع نس 8 14 نر 0 ش

 لاقيلودل او هيلعَللا لص ىلا ىلا ةعفرهنعاللا ى 2 ةْزن هنا نعةحلط نب ىسيعْنع 0 !لوننحلاادع

 ناخدولجوزنع هللا ليبسيف رابغ عمتجمالو عرضلا ف نيللادوعب ى 2 > لجو زرع هللا ةيشخ نم بدا رانلا ميايالا

 ا « هأح رم و دانعالا 00 ثيذح 20يوم

 ل ع ميغا م لضفلاا] . دمصلا دبع اننورع يف ريصلا دمت نب ركب © ان ريخا ف

 هللاركذ نملاق لب وهلآو هيلع هللا لص يلا نأ هن هلا ىضركلام نب سنا نع سنا نب عزل نعئزارلا
 يح ثردح اذه « ةماعلا وب لامن هللا هيلع هع ومد نم ض راالا ترضي ىتح هللا ةيشخ نم ةانيع تيضاقق

 ْش * هأح رخو ان

 دير نع ثراخلان ور< 2 بهو نب هللا دع انثاربضا نإ: "ران ثوم نب .دمحت نسانعلا' وا # انادح 0

 لع لس اوهيلع هللا لص هللا لوس نأ: هنعهللا ىضر رع كام ا ١ ةبمع# نمر اأن رع تسيل ,حينأنا

 اهراب ةظفملات لاق لمعلا يبودبعلا نب ليح اذا ىتح اهيلغ متخيوهوالا ةملالو هيلعمتخحموهوالا م 3 لقوا

 اسيبح ىأ ند زب نعمركلادبعىثدحؤو رم( لاق )ه,لغا تناو لمعلانيو هنيب لاحم لبق كذبع ل جتا ذه

 ا .هقزرب لزييو هلمعت جرغ.« هبال ظ فاشل انيعلا توعرلعين رم لوا نادنع هللا ىضر صاع بقع نعريخلاىنا نع

 ' «هاجرخ 'مونيخيشلا طل همي تم دع اده# تيم هنألعقزر جزل

 رع رشا :٠ ذهل اهلنا دمع 0 7 اربا 0 ظفاخلا اسما توهمولر 1 قف هني: دوا 04 انندح» ْ

 صاعلا نب وزينب .هللا دبعو سابع نإ .هللا دبع قتلالاق ربكتملا نب دمع نع ةملسىفا نب زيؤملادبعا :” ىلا مهزلا

 هللا ىخز

 ١ * خيص» بهذ نم .ميراصماجا وبارادف لس وهل اوهنيلعللا لص ين ااممناكالا | |

 لتولو هيلع سا لص يتنألا ةعقر ة ربه ىلا نع ةحاطن ىسيع نع نمحرلا دبع دم نع # ي د زوعسملا أ

 منهج ناخدو ليس ىف نابغ عمتجتال و عرضلا ف تبللا وسن دج هلأ ةشخ نم ا انلا جال

 ا
 هاننيع تضاقشسا رك د نمل م وهلآو هيلعَسآلْص يبلانا نمن!نءنسنا نب مس ىلا نع (ىزارلارقعج وبا

 *« حرص # ةمأ هلامو بذي مل هعوم دنم ضرالا بيص» ىتح هللا ةيشخ نم

 سودا .اوهيلعهللا لصهنلا لودر نا سصاعنت ةبقع نع يبا ىلا ع نع بيبخيبإ نب دل زثنع ثّراملانب «.و رم 9و

 هن لاح نا لبق ك دبع لما ذهانبرةظفحلا تلاق للا نيِئودبملا نيب 3 .اذهيلع متم وهوالا مول نماملاك

 وعم نع روج فل تيبح لآ ن دز نع متركسلا دب :”دحواو زم لا#ةهنملعا َتناَولدعلانبو

 12 كيما عل ماذاف هق زر ل ساو هلم حر هال ظفا ال دبعلا توك ملء نم

 ينةلايأ سابع نادل لاّمفو ر عنب هللادبعو سابع ن١ قتلالاق:ردكتملان نع نوشجاملا نبه نزعلا دبع

 هللا باتك (ةهجز
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 (؛ج) (ةاالوةرتاباتك) 2 (05) .  (صيخلتا عم كر تسلا )
 ةعدجملا# ىتحر مشل لاق ىتح هيلع بر ماعب هنوم لبق بان نم ملسوهل اوهيلع هللا لصَّلال وسرلا# لوقت امهنع

 نب دلل ةيوثلا تسيلو لجو نع هللا لة واهلا ناجس تاقف قا وش لاق ىتح ةعاس ' لاق تح مور لاقت

 هللا ل وسر نمتعمساع كثثدحا | ا هتلادبع لامفن الا تينا توم مدحا انيعاذلاو رح تاثيسلا نوليسا

 «لسوالا اوهيلع هللا ىلص

 قاحسا ا ىلعسا ولا نوع نب ورم ا 0 هعز زخ نبى رسلا انا لدعلا زوصنم ن دمج نبو رم 4« قربخا »

 هسيلعمللا 01 ىبنلا نع هنعهللا ىطر ةريره ىلا نع بئاسلانب هللادنع نع بشوحنب م اوعلاانث ف سوينا

 لنرماآلا كلذ دعب لاق ملاق اهني ان ةرافك اهدعب ىلا ةالصلا ىلا هن ,وتكلا ةالصلالاق هنا لس وال اوأ

 كرئاماو كفيس هلتاقتهيلعلبقت ماكسي هبط امالافةقفصلا ثكتاما ةنسلاكرتو ةقفصلا تكتو هئلابثلا رشالا
 ه هاجرخم لو دانسالا يح ثيدح اذه« ةعارجلا نم جو رح افةنسلا

 ىبانبىبح اًثدادش نببرح ان'ءاجر ن هللادبع انثيسودسلا لعن ماشمأبلا قادسا نب ركبوبا# انثدح ف

 هلع هللا للص هللا] وسر نا ةيحدل تناكو ةيدح هنا هسأ نعريمت نب ديبع نع لابس نل ديا دبعن ءربخكا

 تاضمرموصيو هيلع ا قليلا ةالصلا ميت نم ن نواصل ا٠ ايلواناالا عادولا ةجحىف لاق اسود و

 لاق هلاس الجر نا 1 اهنعشلا ىهن لارا راذكلا نر 0 و اهبستحم هلام ةاكز ىلععيو قح هياعدنا ىربهموص بستحم

 ميتبلالاملك او فحزلا مورا رفو قد رينب نمل نس لتقول كلرشلا عسوه لاقف رئابكلاام هللا لوسرأب

 لاق مث انا وماو ءايحا مكتلبق ما رملا تيبلا لالحتس اونيمل لا نيدلاولا قوةعو ةنصحلافذق وابرلالكأو

 لسودلاو هيلع هللا ىلص ىنلا مم ناكالا ةاك زلا ىتوبو ةالصلا ميقتو رابكلا هذهلمعي مل لجر توميال

 ةممجم لاق ىتح رهشب لاق ىتح هيلع بن ماعب هنوملبق تان نم لسو هلو هيلعللا لسنا لوسرلاق لوم ورحت
 تائيسلازولمع نب دلل ةب وتلا تسيل و هللا لم ملا هللاَنا-,س تاّقف قاوش لاق يتح ةعاس لاق ىت>م و لاق ىت

 * لسوول ١ وهيلعتلا لصّللالوسر نم ثعمساك كندحاامالاق نالا تبنى لاقت ولا هدحا رضحاذا تح

 ةالصلا لاقل_سودل او هسيلع هللا لص ىنلا نع ةريره يبا نع بئاسلان هللادبع نع بشوحن 4 ماوعلا إف
 قرمالااممب املةرافك ناضمرىنعي رهشلاىلا رهشلاو ةم ىلا ىلاةدمْلاو 0 ةرافكاهدعب ىتلاىلا ةيوتكما

 كلر اماو هلت اهتم كتمب هيطعت مام الام ةيْفصلا ىركياما ةنسلا ةلربو ةقفضلا ثبكت و هناي كارتماالا "كل

 . * حيحص»# ةع املا نمجو رملاف ةنسلا
 هيلع هللا لص هللا لوسز ناىبا ىثدح ريمت نديبعنع نانسؤب ديلا دبعنع ىبحنانت دادشن #« برح »»

 ناضمر موصبو هيلع نيتك ىتلا سلا ةولصلا ميت ميش نم نولصلا هللاءايلوا ناالا عادولا ةحح يفلاق مسوهلاو

 هللالوسر ايلاف "9 الجز نا ماع هللا ىهن تلارث ابكلا بتتجيو اهبستح هلام ةاكز ىطعيو هموص بستح

 قومءو .ةنصحلا قذقوابرلالكاو ميلا لامكاو ف رلا نموا رفو سفنلا لتقو سبك رشلا مس وه لاف رئابكلاام كلام

 ةاكزلا ىوبو ةالصلا ميو رئابكل ميل لوو ر توم اللاقمن مارملا تيبلا لالحتساو نيملسلا نردلاولا
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 4«ج) . (ةائالوةرتاباتك) 2 عاهد ١ 6سيخللا عم كردتسلا١)
 ش ١ «مل-ا نيديز نعىدروا ردلادمن زيزءلا دبع هاور (دكهو

 | ديز نعدمنب زيزملادبعانث ةزمحن ب ميها رباانث ىتا رعشلا دم نب لضفلا نبل مؤملا نب دم ركبوا 4 هانريخا ف

 هللا ىلص هللا لوسرعمس ملسو هلاو هيلع هللا لص ىنلا باحصا نم لجر نع ىنامليبلا نبا نمحرلا دبع نع مسانبا
 كلذ تريخافهتو هللا لبقالا مود ت وعنا لبق توت ناسلا نمأم هدس ىنفت ىذلاو لو :ملسو هلآو هيلع

 باو واتم نيس. يكنس او ل لس ينل بج نمل

 نيلمألل 9 يل حييلف ان : هياتكلصا ن « ىثكيلا ةبيتق نب ةعز زخندمم رفمجوبا4 هاثدخ »ف
 يلا تكف ها نع هن ثدحم ثيدح نءهلأساىايليبلا نبا نمحرلا دبع ىلات يلع ىررتلا انس نيب

 هللا لوص تا مدحا لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص ىبنلا باحصأ نمرش , ىلا سلجهبا ةيدج هابازا

 | هللا وسو م هتععس تنارخ اهل لامه هدلع هللاباب ةنس هبوم لبق ا تان نم لوق مو هلاو هيلع

 5 نمدوقن لسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس.ر خا لاق هتيم كفانا ل من لاقلسو هل او هيلع هللا لص

 | لاقلسو هلو اوهيلع هللا لصهللالوسر نم هتعمس تنارخا 1 لاق هيلع هللا باب 00 ١ لجو نع هللا ىلا بان

 1 ل الانا مل ملسسوهلآآو هيلع هللا بص هللا لوسر تمس رخآ لاق هتدمنم دقاناو ولا م
 فسرت لقاباو لاق مخلاق ل- وهلاو هيلغ هللا لا كوبر نم هتيمس جبنا نجلا ١ لاق هيلع هللاباب موب 1

 : هللا بان ةعادسهبوم لبق لجو نع هللا ىلا تان ن م لو : لسو هلاو هيلع هللا لص هلال هسو ميج تاوخأ ١ لاق

 10 رخا لاف ةتممسدقاباو لاق من لاق لولا او املج هللا وسر .:نم هتعممس,تنارخا ١ لاف هيلع

 | هللا ىضر ديعسنب نايف هيلع هللا باتةسغرغلا لبقهَللا ىلا باب نه لو ملسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر

 ش ديزالو ىناليبلا نبا نم ثيدملا اذهيف هعامسرك ذل هن افدعتس نإ ماشهو ىدرو اردلا نم ظفحا ناك قاودهنع

 ادام لجر نع يناييبلا نبا نعملسا نب دز تروا م لوق هيقلوقلاف ةس : يوم زاصا ركفأ اعا ملسا نبا

 ١ هللادبعيناحصلا نادعس نب مأ ماشه نع هتاورفنيبف قدما مفان ن :هللادبع ىشدقو مسوملاو اوهيلعاتلا ٍلَض ىبنلا
 أ ا

 أ * !ههنع هللا ىضر صاعلا نإو رم نبا

 ا! انن سار دص نب ريمان نادم ظفاملاي دسالا ميه ارب نبديبغ نب دمحأ رفعحو ا( انثدح )كلذ 4 ةحصبو 2

 ٍ هللا ىضرو رم ن هللادبع تعمسلاق ىنامايبلا نا نمحرلا دبع نع لسان, دز نعدعس ن ماشه ان مقا ناقد

 ا
 هرم لوق لس وهلا او هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسادبثا لامفرخ !الجرشكلل ذه. تن 1 هس تل لبق

 * 4 لب 7 ودود روج 0 .ةرغ رغيذا 2 هللا 2 5

 تمس ل قف هيفو يعل 7 و ٍه دحا لاَتف 5 5 ١ 0 هلل يل 0 دير لا
 ١ اك + ا

 ٠ َن هللا كاسبع تءمس ىلاملوبلا نبا نمر لا دبع نعملسا نب لب , دنع عبس نإ ماشهانب 2 دملا مفان نب 01 هللا كيبع ب

 ورم



 (4ج) (ةلئالوةوتلاباتك) 7 -690,/) . :(صّيعللا ممكردتلاا»>

 رلسودلا اوهتيلع هللا صللا ككرإوا دا>ر ناهنع هللا ىضرسساعن ةيفع نعريخلا ىلا نع تيب ىلانب ديرب بي جم

 هند رابلا هيلع باتو هلزفشب لاق توت :وهنم رفغتس مث لاق اق هيلع نتتكيلاق بن اذهان وس ,الاعق

 « هاج رخو دانس الا ميعص تدخن اذه اول حتا لع اللوهناع: كيلا ْ

 بو ا كايشلاو : ىلع نإ مصاعانث ىسودسلا صفح نإ معان قيعثلا تومي نب كدهحا ديم وأ 000 : ْ

 هل آو هيلع هللالص هللا وسرنا امهنغللا ئظررحص نا نعريفن نريبج نعل وخكمن عه نع نابون تبان مع

 دو اولا 5 0 ىلا 1 ةديع ةناون ل اهوا هربوا هللا نا“ نأ 7 1

 ٠  0 1نع ميعن نوح 0 85 دا ل هك 1 ليسا 1

 باوملا عق مام ةديعل نفخ هللا نا لاق ةلسو هل او هيلع هلا للمال لودر ذا مم دح هنع هللاْىِضْر ىرامغلا ٌرذابانأ ش

 # ا خانتسالا عنف ثدخت اذه هدكرعت نفنلا توب نانا تاجشلا امو تارت 7 ش

 ليزا 4 نيماشهأبناذوعبر رفيع .تاهولا دبع نادحاننو انشللاا :بوةعن دمج هللادبعوا « .انريخا ظأ

 هلا :لسوالا او هيلع هللا لصدتلا لوس ر باكا نمالجر تمس لاَ ناييلانبانم را نعلو ءانبا|

 نرخ اال ركل ذب قب ةط لاقهنسألا لبق مو تونا لبق ّدلاىلا باخ نيلز ل اوهيلعشا لصَنلا لَو ش

 هيلع هللا لصللا ل درا جشل ابنا تاق كلذ تدعم تنال او وهل | 'اوهيع هلل لص هللا زدت اذا ٠ ٠

 تحسم لاشرعا العرف ب ندخل مو:فضنن توعنالبق هللا ىلا تاب ع نملوةرسوهلاو ١

 ةوحطب ت وع نا لقاثلا ىلا نان نملوقل سوال او هيلع هللا ص هلل ال وسرت ءمسل دهشاف لق مع تاقاكلذإ

 ك5 تمس لا لاف لسو هلآر و: هيلع هللا !لصاللا ل اور تاضصأا ناوحا 0 ر كلذ تدخل لاق هنمهللا لب[

 #ب ةئم هنا لبق سغ رشي نا لبق هللا ىلا بان نم لو لس و هل اوهيلع هللا لص هللال وسر تعمسل دشانلاق من تاق

 بذي ادحا هللا لرب الذال ةقغ نع ريملا ىلأ ن نع بييح فان 9 ديزي نع ثيللا ان رج حاصنب # هللا دبع و

 5 دنمسيصص« | وت ىتح هللالعالو هيلعس ات 2و و هلرفغ :. .لاق بوو هنم رف هس ملاق هلع نبكي لاق 1

 هديعل رفش هللا نإ اعوف مرمي نا نع ريف نب ريبج نع لوم هسأ نع نابو نب تبانني # نمحرلا دبع 9

 معي ةرغ رنا مهتوول ابو ش

 كا ص هللا لور 5 مم ا ذأبانا ناس ن ةفانشاغ ممن رم نعل د ع هسا نع. 5 نابو نتا 2

 6 هك رشم نسفنلا تنوع لا لاق كنج ؛للاتىر يغرم جلا مقت ملام .هديعل رفعي هللا نال لاق لسو هل اوهيلعأ': ْ

 هيلغهللا لصةللا كوبر تعمس لوفالجر تءمس ىامليبلا نإ د !نجحرلادب دعْنع لأ َن 3 وان ا م انه ِظ

 كتعهعاؤدتن 00 0 م اال هللا ىلا بان نما لو 20 ري

 5 0-1 :: دا 9 8 لوقت وق ٍظ د | 2 هللا الخف تاز ومر عفش دبكات م ا

 عرعر ٍُ هديمأ رفغي هللازا )
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 قرغتتسا هلال وسرايلاق نير جاملا نم تق ةرب هتىلا نعءاطع نع هسا نع ملسمىنا ندم انثم روباسن ا »|

 العلاف لبر بج ل رف رصن اايف ىلر فقتل كلاوسر نافىلرفغا مبللا ىلر فختا مهللا ىلرفغتا مهللا لاق هل رمتتسال |
 ىتقاب لاةفهقمل حسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر رضحاف كل رغتسهل ل قو هقملاف هلرفعللا ناقه ترفتتسا |
 «لوبح لمىبا نيدمو بر رغ *ةرفتملا عم ساو كنا كيبناكرفتتساينا مهللأ لاق ل ىلر فغتسافكلر فغدق هللا ْ

 ىداعناول لج ور يكول زارها طا نا ريهس نع عساو ندم انن ىهم ومن 4 ةيسؤلا

 هللا لصهللالوسر لاةودع رلاتوص مهتممسأ انوراملاب مشا مهيلع تعلط الولإللاب زطلا مهتيَت الو وءاطا ا

 (4ج) (1ةكالاو وتلا باتكذ عومج) 2 ع صيحللا مكر دشسلا
 ةالوسدفان رجاوملاءانبا نم ىتفنا هنع هللا ضر ةررهيلأ ن نعم ايرينا نب ءاطع نع هيب ع نع ملى نإ نم

 كل ذ ددرف ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسو هنعلفا شل رم هللا لوسرايل اقف لسو هل ١ اوهيلعتلا لص

 000 او هيلع هللالص هللال وسر نا اىاالط تأ رم ثالثإ وهلا اوهيلع هللا لضدتلا ل وسر ىلغ

 كلور زافىلرفغا مبللا ىلرفغا ممللا ىلرفغا م. الا تام ثالث سو هل اوهيلعنلا لصّلا لوسرىدن نيب ىتفلا لاق
 هللا لوسرايلاةف ىلسو هل او هيلعللا لص 2« ا مالسلا هيلع ل ربج لري ىتفلا فرصنا اهقيلرفمتس ل

 هللال وسر رضحاف كلرفغتس هللقو هلرفغ دق هللاز! ةملم" ىت> هتاف هلرفش دف هللا اف ىتفلل ترفغتسا اله

 ىتفلا لاَمَق ىلرفتساف كلف دق لج وزع هللازأ ئتفايلاق'هممل ايف هم ىتح هرثأ يف لو هل آو هيلع هلا لص

 تنآَو فحل ل رد نا مهللا كلوس رل كر فشتسا ىتا مهلا

 قشم دلابهو ندم انن ينا ىنث دح نار بم ن.ليعمسا نب دم ن دما نسا وأ (انثدح) نيمسا رلا محرا

 رك دفهنع هللا ىض رةرب هينا نع حاب رىاآن ءاطع نع هان غل سمىنا ندمان را نب بيعشن ديم اني

 نيدم ناريغتافن مرخا نعثرردحلا اذه ةاورو نتلاو دانسالا بال ىغ ثي دحا ده ا#ه وحن كرا

 « للعأ هللاو لوب لسم ىنا

 نةقدصا:ثدوادوا اننيرمنلا نوراهنب مهجلا نيدمانت نادمب بالجلا نادمحن, نمحرلادبع# ان ربخا »

 لسوف !وهيلع هللا ل صلال وسر لاق لاق هنع هللا ىض درر ره ىلا نعرأ منن  زيمس نع مساو ندم أنس

 مهّتمسا انلوراملاب سمشلا مهلع تءاطالو لبآلاب رطال , هيتسال ينوعاطا ى دابعزاول لجومع مكب رلاق
 هيلعهللا لص هللا ل وسزلاةو ةدابعلا نسح نمهللاب نعلن حل سوال اوهيلع هللا لص هللا لوس رلاقو دعرلا توص

 ثردح اذه# هللاالا هلاالل وق نم انو اةثكلاو اتناعاد دجننكو هللا :لاوئسرأت ليقع كناعا اوددح لسوهلآو

 ْ « هاج رخت لو دانسالا بص

 ترعشنللا ىثدح اص ن.هللادبع ان ىبرا دلاديعس نب نامءانن ىزنملاةملس نيدحت نبدمحا# ىتربخا 9

 ها .ايق انالت لو هل اوديلع هللا لص هلل اوني ىف لح درت ليوتلاو هرعت قسد ةل يمر ينزف

 نما ورتكا لاق انناعا ددجت فيكو اين كلافإ اووي اعز ةذليلا خت نم ثا نللا نس لسو هل اوديطأ

 * ةوفعض ةقدص( تاق) حسو دا الا هلا ال ل وهتإا

 هللا دبع 9: ه«9]



 ىلع نا ا فال

 + محروص هلع هللا ىنختمم أف ىف خس! هباف هبج و لعو ْممىدلااماو ةئمهللا ىيحتساف ىبحتسا ||

 (:ج)  (ةالالوةيوتلاباتك) 6002 - ..( سصيخلتلا عمك دتسلا)

 هب لقكلا ىصسب ل هلا لاق لاقشلل ريت اندلاو ىبهذا لاقل لاق طق هيلع لو اذ هنيلمفتف لاق ةجاملا هيلع |
 ظ « هاجرخل لو دانسالا حيي ثيددح اذهب لكلا فخ دق هياي ىلع ابوتكم حيبضاو هتليل نمتافادبا

 ْ د4 ! نا نع ناملسإا ننامع نو انبناح نبىسيعن دم انبي ءةعلا سايعلا ن ةزرمح# انربخا 9

 ْ در د ىدونف هن أزصا نملجرلا س اعاني لاق | امموهب تمصدعلو لجوزع هلوقفف

 * هاج رخي ملو دانسالا 3-4 ثيدح ا ده#«هل شرالوريطف هشلر فتن رئاطلاك

 نءىباانثفلخ نب ىسوم نب فاخانب ىرودلادمم ن.سابعلان.دادغيب ىميكملا هللاديع ن لع ىتربخإ 9

 |ءاخ نورع رغن ةنالثاذاف هباصصا ظسي مل وهل او هيلع 3 ىلص هللا وسرزاهنع هللا ىضر كلام نبسنا نعةداتق

 ىنلا لاف هبج و لع ىضد كااثلا اماو ساجماليلق ىناثلا ىغمو مل 0 و هيلع هللا لص ىبنلاىلا ساؤ ثدحا

 هنافساجمت اليلق ىضم ىذلا اماو هيلع هللا باتف بان هنافانيلا سجل ءاجىذلا اذهاما سو هل او هيلع هللا لص

 دانسالا مسيح ثيدح اذه# هنع هللا ىنغتساف ىنختسا هنف هبجو ىلع ىضم ىذلا اماوهنم هللا ىيحتساف ىبحتسا

 ءءاج رخو
 ىناسرقلا تصمم دمج ان داع نيملان ىس ومان.دادغب ىشرَملا ميهاربأ هللا دبع فمجو ا جانربخا »

 هيلع هللا ىلص ىبنلايفا لاق هنع هللا ىضر(١) هي رس نيدوسالا نع نسحلا نعةلاضف نب كرازملاو نيكسمنب مالسانت
 ملسومل آو هيلع هللا لص هللا لوسر لاّتفدم ىلا بوناالو لجو زمعهّللا ىلا بونا لاف ريسا يبا سعاب لس وهلاو

 ئ ْ ظ * هأح رخإ ف دانس الا حيحص ثردح اذه *« هلهالق ألا فرع

 | انث روباس نب بيعش نب دمحانن, قو ريبلا د شم نب ديلولا نب سامعلا أبنا بوقمي نيدمجم سابعلاوبا 4 انث دح و

 ا ؟«بينرتنلا بجاص ةطبش انك لكيلا متن (0) قابق تلا

 | هنلل نم تاق ادم ةيرلفتكلا ىصءيال هللاولاق مث كل رين اندلاو ىبهذا لاف ل زن مث طق هيلمفت ملوا ذهنيلعفتف لاق
 * رخص« لفكلل رفغ دقن اب ع وتكم حيبضاو

 0 ةكيلمىلا نبا نع ناملس ىنانب لامع . ٠ رع نافس 1 ءْن داني ي وهعلا ةزمح # انريخا

 اطل 1 9 بوه نا .! انىدوتق هل 4 اما لحل نح 0 4 تمهدقإو هلوق يف

 م هلشيزالوري طرف هشلر فتن

 نو رعرشب بدال اذاف هياعصا ظبي لسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نا سن انع ةداتقنعفاخن. « سو 9

 ىتلالاقف هبحو لفي نن ثكلاغلا اماو ساجم اليلق يناثلا ىضمو 5 هول او هياعدللا لص ىبنلا ىلا س 5 مدحا« ءاؤ

 أهباذ نيك ماليلق ىضم ىدلا اماوهيلع هللا بات باب هناف أ لا نسج ءاحيدلا اذه اما ملسو هلا اوهيلع هللا لص

 للا لص يبلانا لاق عيرسنب وسلا نعنسملا نع ءنركسمن مالسوةلا فن ل أيمان ب نعصم ن 25 د و

 ظ قملا بفرع لسوهلاو اوهيلع هللا لص لام دم ىلا بوتاالووللا ىلا يول لامفريسا ىبا عاب لسوف اوهيلع

 #2 1 كا اق 0 لد هما
1 

 رواوتووسوووس» 8 - د تا بسس رس جرب وعروس جو و - م جوس

 ع ىنلا ىلا رح ارغ ةيالث ةءاكحا)

8 



 ' (6 ج) 6 ' عةاثالاو ذوتلا ب اتكأل + عمه 0 “ 1: 6 نعيشلتلا مث كر هنسلا»
 ىرخألا ىلع ىدب ىدحاب تبرضذا دايزةرامايف:قوسلايف فقا وابا اني لاق ةدربىا نعثر راحلا نب حابرات

 ا 2 ا ا بجامع لسودلا او هيلع هللا لص هللإل وسر 7 ةبحص ةدلاوأ تناك بقراضنالا نم لجرلاقفابجست |

 لتس دسجا و مو نغو دسحاو مهجخو ةدحاو مه.وع دو دحاو مهسودحاو مهنيد موقنم بجعا ت تاق 3 0

0 
 .لوق و هل 1 هيلع هللا لص ا 0 هنايتريخاىدلاو تعمسىلاف بجعل :الفلاق ق ضع لتق مكمل 3

 ا 2 0 5 1 0
 ١ اده «نئفلاو لزالزلاو لتقلايف !مادع ايعا بادعإلو تاسح ةرخ الا ىف املع سيل ةموح ص ةماىتمازا 3

 #2 هاجرخن 2 دانسالا حفص ثبدح 2

 احمل لاو درو نع نجضل ان م تامر رم رايد ايدج ان ناابإإ وا ماكو ا 2

 دباب نا هللا دبع هل ل اعف راانلا ىلإ لاق س أ رب هيلع اوررم ايكك ج راوخ سؤ رب يناف دايز نب هللا دنع دنع 5

 اذه« اهانديف اهسدياب لعج ةمالا هذه باذع لو : لسودلا او هيلع هللا لص ه1 وسر تدع يدا , الوا' 1

 نع ةدربىلا نع ىبحن.ةحلط ثردح هدحو لم جرخا اعا هاج رخب مو نيخيثلا طرت 0

 ف سواعد نايف إلا قرع ن ديماع هرج ناو ايو بلا دعا دك هاب املا وبا 4 انربخا ١
 هلال وسر يف نم تعمسدقل لاق ع هللا ىضر رمت نبا نع ةحاط ىلوم دءس نع هللا دبعن. هللا دبع نع ءشممعالا جس

 لاق كلذ نم رثكا هقيم ىكيلو ابن ده 2 نإ لغو مالا دم هعمسا ملول اش دح 0 0 كارلا د

 0 اهأط.نا ىلع | راند نيتس اهاطعاف ةأما هتتاف هلمت فذ نع ءعروتال ليث ارساىنم لق لفكيلا ناك

 | ىلخاماو طق هما لمعاذه نكسلوالت لاق تهركا كيكام لاقف تكف كل ا

 هيلع
- 

 | ىد ىدخابت ب رضذا دايز ة تما قوسلا يف ضقا وانني لاق ةدرتىبانعشراملان حابرانن ىتثلا نب 4 ةقادص ))

 | دحاو مهن دموق نم تحاتلق ةدراب ان بجمتمم ةباحصلا ءانما نه راَصناالا نمل جر لاف ابجعت ىرخالا ىلع

 نات ءمسىناف تحسنالف لاق نضعب لتقمهضحب لحتس ذحاو#و غو دحاو مبجحو ةدحاو مبتوعدودحاومهيبلو

 | تاسضؤ رح. آلاف !ملعن مال ةموح نع ةماىتما تالوق : لسوهلار اوهياع هللا لص هللا لودر. تعمس لوقت

 مم نيا لّرالإلا ولتملايف اب اذعاما باذعالو

 اورمايكف جراوخسورييتاف دايزز هللادبع دنعتنكلاق ةدر.ىبا نع نيصح ىلا نع شايعنب # ركب واذ

 | ٍباَذعل وش ل-وهل او هيلع الص هللالوسر تعم_ىردمالوا ديزينب هللادبع هللاةفر انلاىلا لاق نأ هيلغ

 « (مخ )اها ديف اداب ل مج ةمالا هذه

 هيلع هلل | لص هللال وبر يف ئم تعمس.دقللاق رم نبا نع ةحاط ىلوم دعس نع هللادبع نب هللادبغ : نع#»

 3 لكلا نآك لاق ا هتعمس ىتكلو ام دبع ىتح نك وا ةرمالا هعمسا ل ول )| ول اثيدح لسودلاو

 لجرلادمّقم اممم دمقايلف اهالي ناىلع اراد نيتس اهاطعاف آما طناف هلم ينذ نع مزوتالل ارساىنم

 ةجاملا هيلعىنامح امناو طقدل 1 لماذه نكلوالت لاق تهرك/ كيكس املاَتف تكبف تدعرا هن أنما نم

 لاق



 (:ج) "ع ةنانألاو ةبوتلا تاتكح ا 25 و (صيغللا مم كز دقلا) : ١

 ةورلا ىلتارمضيو محل هللا اهرفثيفاب ون ذ لابملا لثعب ىتما نم ماوفا نئيجيل لو هل او هيلع لا لص. هللالوسرأ

 ةحلط ىلا نع 6 د فو هر )وةوخيشلا طال عم اا اذ ,اصتلاوأ

 ' ه«هتم ىفتا دايز
 نب ناليغ نع ديعسُنب دادشاني ريصنن. جاجحاث(الاف)_لاغن دمتو ملسموا انثالفحن ىلع م هين دع 9| ظ

 لاثما ه 9 رورظ ٍّس (نوثح فنصو انعم ناين نوبساحم فاصو باخ زي ةنملا نولخدت فص + قاما ا

 لوف 24 دابع ..ةوماديف ل نولوقيف ءال ؤهام لوقف م0 ملعا وهو 82 للالأسق تئسارلا لايجلا | ْش

 #2 ةنملا قمح مواخ دب وئراصنلاو دوبل لعا هوانجاو ممعاه وطح | ا 5

 نب 026 ىنث دح ئش رملا 6 داايبانب ركب وبا ان 0 :اهمصالا دهازلا هللا دبع نب دي هللادبعولا 4 انرخآ 0

 هللا لص ينلان ءابنع هللا ىضرةشناع نعدم نب مساعلا نع دان زلا ىل' نعدأي زن ماشهانت ناملسنب دي ان حابصلا

 : * ها رخخ و ذاتسالاا .

 لاا ان ماده هي هب واعم ان ىجشادللانابا نت رضحلاا انن ةفوكلاب ىتابيشلا ةبقعن. دم ن ىلع جي ريحا ٠

 اذه نوبت لاقذوجر 0 هلوقف هنع هلل[ ى ضر. هللا دبع نع قورسمنءىجضلاى ان :عىدسلا ْ :

 د ا تأ تف ظرش ىلع معي ثب فلا !|

 لاَ 5 لو هللاو هنيلع للاىلص ىنلا ىلا لجر ءاج لاق.هنع هللا ىضر سنا نع ةحاط ىفانب هللا دين. قاحسا
 هميم ف 8 0 لا لصق ةالصلا تميقا د 0 غاذح تبضا هللا لوطا

 : ا و 9

 ىلا نب ةق داب نا وزن ليضفنب دكت دابا مجبر دماج يوغي نب دمح س ايملاونا' © ان دح 9

 5 اب ١ ع ناورج ( : 0

 هما نم ءماوقاا نايحلاعوقرع ىسومىبا نع ةدربىنا نع ريرج نين الغ نع ىبسارلا ديمسن. # دادش وف |

 لاق لاق هنع هللا ىضر ىمومىلا نع ة درى نءرترخج نب ناليف نع ىَسارلا ةحطو ا دعست داش ةصفحأ

 : هيلث ىلع ةمالا ه ذهرشحتلاو ا دل تا وسر نفذ هللا ىذر هنأ ن نع ةدريىلان نءر# رج ْ

 ميم تدع ل بعو نسم ريثعملا لب 4 رفغالا لن 48 ةمادع د ملعام لاق سو هلاوهييلعأ| ْ
 أ

 - ان (الاقإ ةملس ن داو ماهانن راجل دبع ناجاس اني اين دلا يا ن 8 ولا انرامسلا فل دع ا «الربخا

 3 0م دم 3

6» 

6 

0 
 هلل رن

 4 1 ١) تتذ يلع هيي

 هءزيك نع هلدادش 0 اع امضي و محلل للا رفخيف ابونذلابجلا |

 ميرا ع مسالا نع دانلا ىنا'نعدايزت نب « ماش 5-1

 0 م ماشه لإ (تلق)' ممر ك# هئمهرفختتس نا ل اق هلر الا ةمارن

 تيصأ هللا لوسي لقلجر اج ىلتا لغو «فوبوت يلا لاةزوعجرب مران دوعسمن 7

 : 0 يا ةنمعأ لاقاانعم قرم و عيذللا ادع[

 1 تاس يس ص يصمم

 نجح حس
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0 2-1 1 
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 ا 4 2. 2

 5 0 صن
 32 م

1 
2 

5 0 
 و

5 

 قةبقح

 0 اي

 66ج . (شانألاو ةيوتلا باتكذ (ئوه+) ١ . ( صلت من ك ردتسلا )
 وسلا اق رمتلانث هدسمانت لهذلا مم نيب قايبشلا بوتس نيدحم َتاذعوا 4 انربخآ»

 حورلا نع ملسو هل اوة- دع هلال ص ىلا نع امهنع هللاىضر سأبع نبا نعد نب راج نع في رطغلانع تدم
 | ةنجلا فةلتاا ع -وةنسخ ترق لاف ضمبارضمب صف ائيسوداملا تانمح قو وب لجو نع ب رلا لاق لاق لا#نيمألا

 نمنح مهنع لبق َنيذلا كلوا لاق نسا تبهذ نآْهل تلق ثردحلا اذه لع انثدخس دادز ىلع ثلخيدفلاق

 ديلا لَو نيا : ةرقنم مهل خام سفن لع تالف لجو نع هلوق تيأرف !هلَتاقزو دعوي هلوقلا 0

 ايس الأ مسي ثب دخ اذه# نيع ةرق ةمايقلا موي :«ل لا رساف سانلاهن تالف لج ولم هللا لك اي ع1 آريس لمعت

 ْو «راهوإ وهف رطنلاو ىئدعلا نبا ن كنا وه نايان رمتملا هنعىور يذلا, 4 رخو ا

 . ٍْ 3 0 فه رطغلا

 حالا | اسلا لضنلآ ندمضلاهبعأتثورك قريصلا ادن دحت رع وا رث ذا ةسيس لك اندص 9

 ْ سابع نبأ بنراةندح ءأ ءاثمشلا اياىلا هللا ديرب نب بني رطغ 0 اهوا "نحب نانا ن مكسحلا انثيندعلا رنا

 ىضصق ادت ا لع نيم خورلا نا ةنداج لو هلآ اوهيلع هللا لسص و ل اهينع هللا ىطر

 ةنجلا ينل هللا عسو ةدعاو ةلدسع هلثبق نا ضءارضم, صقيفةناعيسو نان سجن ةنمايقلا مودا دبعلا مشب فيلا

 ليدل كفوا ناك يت موةتلكا هذ نادل تاق دادزب ةملس ابا ت تيناف نابا نب مكسمل ا لاق «ةأشام

 * نودع واو ىذلاهاوقنل اولمع أم. نسخ مينق 2

 نعد 27 نجلا دم لفل ريم اهلا ناديعان هجوما وأ انث ىرايسل ا سابملا ونا 4 د 7

 مارلاف تاس نم ء اورثك اواماوق'نينمتيل ل وهلا او هيلع هللا لمص هللا لوسر لاقل د ةنع هللا ىغر 5 ةيرغما

 * هاج رح ملو صح ه داع اوريقك ب ١ دس -ادهستعلاو ١ تانسح مهم ان سا هلفا ل دن دلالا# هللا وسراب 1

 يلا َ ةرام نب ىم رحانب ىرزا ولاَ هن هللا ديبمانث رظمز 2 ند# 5 ندبعلا نارا ,لع 01 93 كنوع 339

 ةنموؤع

 هاو هيلع هللا لس تلا ن ءسابع نبا نع درز راج نع فيرظنلان ع لات يسيل كاياسال ل( رعسم ف |

 ةسلخ تيقن ضءارضعب صيف هاكيسودبعلا ةيابدمل 07 لجورع ب رلا لاقىلاةنيمالا حورلا ند ءلسوأ

 نيدلا كئاوا لاق م تدهذ ناؤ هل تاق ثيدأسا اذه لك ا دقي داد رز ىلع تلخ دفلاق 5 هلّشاعسوأ

 ةركنم م1 يأ امس المال لجو عالق تأرفاهلت ناموا و زلت 1: مام سحأ مع ل زن

 نوع مكملاو حبب« نيع ةرق ةسايقلاموب هلّضارسافسانلا هن لح. هللا ىلع هرجأ ارسلسمي دبعلا كادقنيعأ |

 هيدخ ءائمشلآ ابا نا هللا يعن فيرظنلا نوراهتوبا يتثدح نايا َّ 11 ديلا من صفح لاق «نابا

 ١ 0 ةملسابأ تأ كسلا هقو ثاحلا ْ

 : نيت ل وال وهيا لص لوس لالأق ره لأ , نكهيبأ نك سبل ا نع وا لضقلا |
 ا د سنملاوبا * تانسح_مهساكي بس هلأ نا ن نّذلا لاق هللا لوسرإب م اولق تاكيسلا نم اورتك آول ما رق[

 507 ديعسأ

 ةآادشو (0 ٠



 (4ج) .(ةانالاوةبوتلاباتك) 22026990812 ...٠ . « صيخلتلاوم كردتسلا )
 321 كج نت جرخت اعاو ةنامر ةليل لك كل 7 خاو للملا ءالانم بذملا ءاملا

 ةنملا ىدبع اولخداةنملا كلخدا ىتمحرو ىتمحرب كلذف لجوزع هللا لام براب تنالوميفكلب كلذ تلمدق

 حي ثيدحا ذه« داي ىلاءتّللا ةمحربع ارشالاامنامالسلا هيلع ليث ربج لاقةنملا نا هلخديفىدبعاب تنكدبملا منو

 © نيلو رجلا نع يوربال دمسن. ثيللاو ماشلا لها داهز نم دباملا مرهن ناملسناف دانسالا

 ند 3 حير شنٍدحا ان تلا نبدمحا نب نسملا اند دهازلا ناواس ن دوادن د ركبوا « ان دح 35

 هدج نع هبا نع يراصن الا ةحاط ىنانب هللادبع نب قاحسا ىتدح ديرب ن ةبعش ن ا يالا سنو ٍْ

 لاق نم مدار فص وو ةنملا لخد هلللالاهلا اللاق نم م لس وهل اوهيلعشا للص هللال وسر لاول هنع ها ىضر

 دحأ| :مكيال اذاهنلال وسر اياولاق ةنسح ن هرب رشءوامب راو ةنسح فلا هل هللا : باك ةئام ه دمجحيو هللا ناحب

 كلذدم ترلأل واطت مك بهدتف مننا 'ىحن َّ هتلقثا ليج لع تءضوول تازسملاب 0 كد دجا نا لب لاق

 * هاج رخو مرهن. ناملس ادلب دعها ةاتحألا حيت ثيدح اذه «هتحر

 نغ ين الا ميلا ن ركبوا ابنا هللا دبع انريخا نادبع ا ١. هجوأاوبا انثئرايسلاسايعلاوبا # انريخا »|

 ا اهلي هللا لص هلثال وعز لاق هلع هللا ىطر سوا نب دادش نع بيبح ن. ةرمض :

 « هاجر خلو دانسالا حي ثيدح اده# لجو نع هللا !ءينعواهاوه هسفن عج .!نمزجاعلاو بولادعبال لمتوأ

 رم نب ريزءلادبعنب دمج انثث ةدايعنب , حوران وملادمسن دمج انت ىداقلا فلخ نب لماك نب دمجا © انربخا »

 سالوسرنا هس أ نع دعس نب صاع نع ف وعن. نمحرلا دب عنب كن ن!نم>رلاديعو ف وعن !نمحرلا يعن

 « هاجرخت لو دانسالا حيحص ثيدح !ذه هرفكمنمؤملا لاق ةلسوهل اوهيلع َتالص

 ةليلكدشلل جرخاو مسالاءاما نم بذملا هاما كل جرخاوةجللا طسو لبجيف كلرنا نم لوقيف برات تنا
 كلذف الاف برإبتئالوديف كب كلذ تاءدق ادجا- كضبقا ناىتتلاسو ةنسلا ىف ةصجج 2

 ملاوال (تاف) حي هددمجشايهللا ةمح ربءايشألا ابا لب ججلاق ةنملا دعا ولخداةنلا كلخدا ىتمحر بو ىتمحرن

 5 #* دمتعم ريغ ناءل-و

 لاق هدج نع هب 4 .أنع ةجاطيا نب باديعن قاحسا ىثدح عش ا ىبحنابن'ي املا سأونب «دعو

 مدمحنو هللا ناجس لاق نمو ةنلاهلتبجوو ةنلالخد هلا الا هلا ال لاق نم ءلسوولا اوهياع هللا لص هنتاي وس '

 كمحا نا ىلب لاق دجا ائم كلب الاذا هللالوسر ب اولاق ةنس> ندرسشعو اميرا و ةنسج ٍفلادل هللا بزك ةثام

 * جيحص«هتمحرب كلذدمب ب رلا لواطت مثكلتب بهذتف ملا جنم تلقا لبج لع تءهضوول ٍتاانسملاب ءىجبل

 نيكلا لوول اوهيلع هللا لص هلال وسر لاق سوا نب دادش نع بيب> نب ةرمض نعم سيفا نب 4 ركبوا 3
 د« حييحص# ينعو اهاوه ومش : نمزجاعلاو توملاردعب لمحو هبفننادنم|

 نعادبعنب ديمحنب نمحرلاديعو فوعنب نمحرلا دبعنب رن زيزملا دبع ن دمج انث ةدايعنب هب حبو
 « ص هرفكم نمؤلا لق د19 او هيلع نال الور ُ عانعد ني تنبممأع ن نع فوعنبا
 نين 77ج
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 4(1ج) ةئلالاو ةرتلا باتكأل .١ 60000... «صيخللا عم كر دتملا ١
 ٌ م ةقايسلاهذهءاج رخو لسم طرش لغ حيبص ثيدح اذه هاكر وشب ةكوشلا ىحةنع للا رثك
 ْ مهن ناءإ- ان”ىرعملا ٌماصْنإ هللا ديعانث_ ىرادلا دهس ننامع ائدفلا ةماسن. دم ن دمحا # قر ,يخا 9

 عرسه نب نامل ع نءدعسنب ثلا: ريكب نت ىبحب انك رش نديبعان' لدملا ذا ن ىلع ( انثدخو )ىثرَملا

 |جرخ لقرسو 4 اوةبط تيل ع ىلا الج ميم ل امهنع هللا ىضر هللادبعزب راج نعردكتلا نب د نع

 0 نسر لعةنسةئام سمن ىلا هل هللا دبع 7هديربع نممأ دع هلل نا ولا كيمو يذلاودمحايلاةفافن !ليربج ىل اخ دنع نم

 ةيحان لك نم حرف ن1 اةعباز ١ د طيح رحبلاو أعا 3 ذني' الث يف اعار هةر هلوطو همض رع ردبلا يف لبج

 دج سوهو هم َيحاليبس هيلع هل لوتل الو ص رد ري را هني نارجالا تقودنغ لحوزع

 | لجورع اىدب نيب متوف ةمايقلاء وب ثبت هلأ معلا لاف 5 دحتفاذج اذا وانطبهاذا هيلع رك نحف لعففل اق

 ل براي لوةيفىتح رةنجلا ىدبعاواخدابرلا لوف لمعب لب بر ]ويف تجر ةنإلا ىدبعاولخدابر هللوةيف

 قدع اسإ اة د داملل لجوز 6ع هللا لوةذىل ايد لإ بر رلوةيفىتحر ةنملا ىد.ءاولخ دا ترا لوةيف لمع

 لوف هلعالطفدسملا ة ةهمعل تيعو 3 رس ةثامو 00 ةدا معلا قطاع دق ردصبلا هليغ دح وتف هلمعب وهءلع مفتت

 لوقف هبط نيإفقويف هودرلوةف ةنملا ىلخ دا كمر برى دانيفرانلا ىلار حيف لاقرانلا ىديع اولخ دا

 كتمحر 0 لوف ىتمحروا كلبقنء كل ذ ناك لوةيف ب زاي تنالوةيف يش كن لو كتلخ نم ىدبعابأ

 كلل ججرخا و ةجلل طسو ليجيفو كلنا نملوقيف برأي تن'لوةيفماع ة هب 0 كاوق نم لوقف ,

 ءاملا هذ اع ن< :

 م زر وشلا ىت> هنع 7 0

 ركع مزال زا ان, ريل نب ىدحنا د 0 *رملا م سه نب ناماسانث اص نب # هللا دبع و

 دمج ايلاف انتا ليربج ليلخ ى دنعنم 3 دب دن مل-وهل اوهيلعما سس 5000 رباج نع

 نوال“ هلوطو هود رع رحبلا ف. ىل وج س طم ىلع هن ةئامس+ ادع هدابعنم ادبع هللذا قاب كثمب ئذلاو

 لضرعب ةيدع انيع هل هللا جرخاف ةيحان لك نم خسرف فالأ م راهن طيحم رحبلاو اعارذ نيثالث يفاعارذ

 ىسمااذاف همو: هيدغتف ةيإم ةليل لكيف جرخم نامر ةرحشول ايلا لما ف : قا معئاسنف بددعءاع ضب عبصالا

 ادجاس هضيمت نا لجالا تقودنع هنز لايف هءالصل ماق ماب ”الكاف.ةام ولا 2 ءوضولا نم باصاف لزن

 هل لوقيف هللاىدء نيب فقويف ةمايقلاءو ثعب هنارلءلا يف هلدجنف انج عاذاو انطيهاذ' هيلعرك نحتف لمفشلا#

 هللالوةيف لمعي برإب لوقف ىتجربةنلاىدبعاولخدالوةيف !مع براي لوميف ىتريةنجلا ىدبع اولخدابرلا

 الطف بسلا ةمعأ تيتو ةنس دامس ةداعب تطاحادق رصبلاةمعت دجوف هلمعبو هيلع َج قمع ىدبع اوت

 مهدد نيب فقويف هودر لوقف ةنإلا ىناخ دا كتحر ترىدائيف رانلاىلا رحف رانلاىديغا ولخدا لوف هلع

 لوف ةن- ةلام سن ةداب د كارل ل مق بر] نأ كن مو كقلخ نم ىدبع ايل وديف

 سس

0 
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 -_ ا

 (*ج) ةلئ الاو ةوتلا باتكذ 04 ( صيخلتلا عم كر دتسال )ل
 سلو ة رينلا ل وموهاةهذامعواو هاجرخ | 1اس الا حي ثيدحا اذه # قش رمآلا ةمرلا تعزتام

 هنيخبشلا ط رش لع هتحضب هك ناكولو ىذهتلاب

 مدركن :ميحرلا ديعانتى ا انتئئايشلا صن زمان ق أححسا نتن دمحم اننا يعراذلا لعن نينا « ىف ربخا : ا

 هللا ل وسر لاق لاق لم ما ىطر ىردملا دايعسس يب نع راسننب ءاطعنغ م ان دن نع ناوعن متع ابطا نإ

 ا
ّْ 

 ا ْ مم +٠ ةقحلاك دوسالا نيطلا وه'رخبلا اخ ())

 هللاو هيلع هللا لص هللا لوسرلاق ذيمسيلان نع زامل .٠ ءاطع 57 ء لساني دع 3 دركي« مح لا دع »أ

 : مدرك نا وركبت اده(تلق) ميج «هيضغ ناقل هتحر قلخو هياغامهل قا قاحدقو غ ىتنم هنا قاخام: تسول 1

 0 ةحيملاب نسيملف فعضنم ريغ لاك لا

 | ليرربج نا امهدحا هدقر سابعنا .عوع اديس كلرعس نع ب دس ءاطعو ثبات قىندع 1 8-2 #ُ هعيش م

 *« حسنك # هلا هيهخ ريق رو كرولا

 نوع 2 0 ا ع 0 اى رول ١

 تااقةشئاعن (- ريب نب هللا ديبعن دأبع نعريبزلا نأ هننادع 0-0-5 نادحاو هَل كحع ىتالحت «قاخسان 21 0
 1 هع معرس

 شل وسو را تلقت فردا انه "رب يانا سح ىتبساح مبللا «الم شعب فلوق لسد اوةءلع تالع كالو

 4 ثيدحادده# ةبضغ نلنتةتحر قاخنو هشام هل احن :دقوالا“ ىش * نم هللاقلخام لدول 1و ة- دلع هللا لص

 4 «اذكه هاجرخ إو دانشالا يمص |

 هاوس ابعلان لعبنا ظفاحلا ىعوا نا ظفاللا هيودمحنب ولات هللأ دبع نن دمج هللا دبع ونا كا ارب يآ | ١

 2 ديعس نع.بئاسلان :ءاطعو باكو ىدلعيزبخا ةيمالانث ت راخلا هرب دلاخا# ني 9 0 لجعبلا ١

 3 لإ ريجنالاقلسودل .اوةيلعللا لص هللا ل وسو نءامه حا رك ذ ةيمش لاق ا بنع هللا قر نابعنا نع ريت نا ١

 0 298 دح اذه« لجو نعهللا هجريف هللاالا هلاال لو غنا ةيشخنيطلانوعرف فى نس دن لمج عالشلا هيلع

 ا ظ ه هاجرت لو دانسالا
 + ( نب جاد ان زعلادبعن ىلعانث بون ندحلان نيسأسا ( هانزبخ/ )3: ن لع ثردح نم # دهاش + هلو إو

 لاقمالسلا هيلعل ا. ربجنا ايبع قل زم ىقط ادا نعام كن نع ءةملسن دجال

 ظ ع «نوعرقىف يف هس داف (؛)رحبلا لاحنم ذخا أن! وىنتاروللسوهلا 0 ها ليم ىبنأل |

 .( | ىنثدح قادسا نب دمج ان” ىبهولا دلاخ نب دمحا ان: قشمدلا ةعرزوا | بوس: نإ دم ساما ونا 4 انربخا 5 :

 ا كيج .غ اهنا ىضر ةشئاعن ءريبزلاا نب. هللا ذبع نب داع نعزي. ىلا نب هللا دع نب ةزمح نب دخاولا ديع ' ّْ

 هللا لوسرات تاققرصنا اقارب !اج ىنيساح مهللا هن الص ضعب ىف لوق لو هل اوعي لا يسال ش

 بر / نمؤلا تيصيان لكو كاهذكمو ةشثاءايباسملا شق وح اعلا داجعرعا اتك يفر ظن. لاقريسيلا باس ا انمأ ٠

 نما بيصرام لكو كاع ذشو باش ركون وعل هنعزوا نو هن اتكح ىئر ظن. لاق ريسِإلا ب باسلامأ
< 



 أم د
0 2 

 ش 0 هلل

 د

 د ظ - 0 يي 7 7

 انو (ةئانآلاو اؤنلا باتك 0 0 قل شيقل عمك دتسما)

 كيدعت امنا ةقايسلاه دهب هاجرخإ 0 ا حيروخص ا م نينستو امس مدازو نيعتملا لع

 هةر نه ىفان 1 0 ثردح لثم ! رصتخم ناهس نع نامعيلا نع يعبتلا نامل

 ا رن روبلا هلغ نراكرانت ) ذيل 3ك كاف: ترب رب دم و لضفلان سايفلا ان للا دامت نىلع 14 ىنادح د

 للنار شوهللا اؤهيلع هو هللا اوسرلا 5 هنع هللا ىذر ةرب سهى ا نع نبي ريم نب دم نع ةليمجيلان نفوع

 ضاق ىلامن هللازاو هبالوأل ةعرن معسناو اننطظرخأو مهلا ىلا مهعسو | اندنا هاني ة ةجحررسق ةجحر ةئام

 0 .ةلاءون هنايلوال ةمعز ةئاماراككيف نيمستتا ومستلاىلا اهلا لها نيياممتسق ىثلا ةمحرلا كلت

 ش *« ةقايسلا هذال هأج رخو نيخيبشلا ط رمش لق

 نيديزي | : (الاق) كاملا خذ تاو عراة د انب يأ ثاادللا دبع ن دمت ركحب وبا 4 نريخا»

 ابلقعم هتاحاز ز اف ين نعا 'ء اج لاق بذدئج ان'ىريملا هللادبع لا نع كرب 5 ابان نحال

 املاء قاطاف جاوا لب ود اوةيلع هللا لص هللاكأو سر لس رعايلف ملسوعلا او هيلع هللا لص لا لوسر فاخ لصف

 ليضا وه نولوعا وهل او هيلع هللا لص ىنلا لاقف ادنحا انتمحر يف كل 0 5 رم

 فططاعإ ةمنر لزق ة ةمحر ةثامقاخ هللا ترا ةءسأو هللا ةحررظح دّقلل اق .لئباولاق كاقام اوممشألا هريعلعا ظ

 * ه اج رخم مل وداتسألا مييحض ثيدحاذه ءةحرنومستو عشت ةذنعو اهقاه.و اهسلاو انج قثالكتا ام

 ميهازا ن ١, ن كلل ديعان دع ىل الملا نسملان لعاس ىلإ اميشلا سنون نب توقعإ ن دم هللا دنبعوبا 04 ايد ها

 مل-و ودل 1وسرسا لص هللا لو سرلاة لاق هنع هللا يضر 00-0 نع ةديبقىلا جزع ناعناق أن ءةيعشانت |

 « هاجر لو دانسالا حييت ثم دحادنه# ءايسلا نم كجر ضرالايف نم مخرا

 نامع ىلا ن نءروضتنم نك ررلألاو ىيحن ىدح انثي انت ىل ذعلا معنا ربا نبع ةمصعن . ميعاربا # يل ريخت| 3 ْ

 مبسو هلو: هنيلغ هنا لشد هربا ه كه: ىخاط ى يفض دز دس لمت هللا يضر ةررهيلأ تر

 تعا ام ةرجملا ,

 موتعسو ايندلال ها نيب ةمحز مسق ةمحر ةثام لن ااعوفرم هرب سرىبا نع دمت نع فوعانم © ىبيريشلا راكب » ْ

 عشا ىلا اي اييدلا لها نيب اهعسق ىتلاةجحرلا كلل“ ضباق هللازاو ايل وال ةمحرنيعستو اعسنر خب ناو مهلا 5 ْ

 « ةعرزو هلق كيدخلا بها راكب( تاق ام) ( مخ )ةمايقلاءو هل هثااوال ةمر ةئاما كيس 1

 هللا لو سر بف اخ لصق اهلّمع : ةئلحار خانافيبا معا ءاج تدنج لاق ىرسدلا هللادبف ينأنغ # ىربر ىلا 9 |

 كاقفادحا انتحر ىف كارشي ادع وحرام نا امكرو اهتلطاف هتاحاوول ال ايف رسودلا !وهيلغ لنا لص ْ

 ةعسا و ةمخر رظع دملل يدلل ]اقم | وعمضتملا هرييعب ما لضا وهنواوغا ل سوهل اوهيلع سا لص فآكوسرأ

 : هل مح ع ثمر دعا هزهخر ةكام ق اخ هللا نا ا

 # محروس * ءاهسلا قف نم كر , ضر: ألا يف نم نيم جحعرأ اعرق نس سادنع نع ة ةادسءى أ :أ نعقاخاعا يأ نك ةعش ا

 عبج» قع نال | همحرلا) ما ئنعو لزب رم ينانع نام 1 نك رزوصتم نع 4« ربرخ 98 |

 ٠ «.ك ريمملالل وم تناةعواو 1
 ميعرلا دبع 5 9 0



 (4ج) ١ 6ةانالاو ةنوتلا باتك) ١ ١ 69400 2-7( صيغلتلا مف ك ردتسلا»
 هأبا يشم هللا أ نمواعأب هنم للاب رشاعاز رذ هللا ند بز نمواعارذ ةئمدللابز 5 ربش هللا ىلا برق نمو

 نمرلادبعواوةقايسلا هدم هأج را 0 داننالا حيي ثم اددم اذه غاب هس هللا 3 ةلوره للاى نان مو ةلوره

 * ئملسلا بييح ََي هللا ذيع وهاذه

 نس وأ يبا ريماس ا ياسا 0 دمحا داو 5 10

 نيعيشلا 1 حيحص ثيدح !ذه ماسلا د دوم دوو اوما 5 نلخدنإ 5 2 ب

 *ه اح رخأ م و

 راسا نب ع طء نع يلعن لاله نعزاملسن يلف ن .ميقوملانانست 0 نعهللا همحر قىر اهلا « ةجرخادقو هو

 ليقىا نماللا ةنلانواخ لب م !لك لاق يسوملاو اوهلع هللا لص هللا امو نأ هع هللا ىضر ة هر ينانع

 «*ىلادعف ىاصع نم لاق ىلا نمو هللا لو سرأت

 : خيصأ انيمرادلا ديعسْن نامعانت هيقفلا رطئااوا(انربخا) لهابلا ةياما ىنانع نلوالا نك 1 يوردقو 0

 13 ماء از لاق دلاخن لعنع لاله ىلا نن ديعس نع ثراحخلا نو رمع نب تهور قرب جرفلا نا

 تمس لاف لسودل اوهييلع هللا لص هللا لوسرنم أيه 7 نيلانع هلا هنو اممنب درزي نب دلاخ لع لهابلا

 * هلها لعريمبل ادا رسشهللا لعد ره مإلا هالو مدرك لو لسودل اوهيلع هللا لص ننال وطور

 | نيهواداق مرزئسر 21 هدا ىبحن دم نب ىبح اذن ظفاهلا بوعي نيدمح هللادبعوا # انربخا

 للاذا لاق سوه اوويلع هللا لص ملاولاوسد ةيترأ :هنع هللا ىكر ىبزا اهلا كال دن ع ةههنللا نامعوا ان دنهيلا

 قئالكبا نيب ا ءامسلا نيب ما ةمحر لك ة همحر 1 ضرالاو تاوامسلا ق ا مالو 00

 اه 20 ةيمايم فلام ناك اذاف قث الحلا| مجارتي | مو ءاملا ريطلاو شخ ولا برش ٌمحَمَمْلا :امو /اهدلو لع ةدبلاو ولا فعلم

 ةلوههنلاىتا نموقلاو سه هلام ايم لانا ن واع هنم هللا ب رهتاعارذ هللا نم برت نمواعارذهنم هللا برق
 * مس عصب يعي ةللا هأيا

 ناخدتلاء وفرص ةريرهيىنا نع جرعالا نع ناسيك ْن اص نعدمسن ميهاراانث سرواىبا نب« ليعم--ا
 . *(م خ)ريمبلا دا سك هللا لع درشوىلا نمالاةنجلا

 ةيواعم نب ديزب ندلاخ ىلع 0" ابلاةماماوا سم لاقدل 0 نل يلعن ع لالهىلان كغ مس نع ثراحلان 4« ورم »©

 هر نمالاةنلبا لخدب سلك 95 وق هتعمس ل ايفل وهلاو هيلعللا لص هلال وسر نمارعمس ةلكنيلا نعهأسف

 * هلها ىلع ٍريمبلادا رش هللا ىلع

 ةئامقاخش انا لاق لسوهل اوهسيلع للا لصوّبلا ل وسو نإ ئيراغلا املس نع نامِع وا انندنه فان 4 دواد 9و

 شحولا ب رشدام.واهدلو ىلع دلاولا بفطمتارم قثالملا نيب ةمحرا مص سقف ٍضرالا وءامسلان ب ناب المجر لك ةمخر

 ؟()ا رص دج رخادقو*نيمسينواعست مدا زو نونا يلعاه ربصق ةماعلا وبناك خاف قئالخلا محارتي 5 ريطلاو ش

 هين بع

 هه

 يح ع يك ع أ ميم ل هيدا 3

 00ج هنت ت1“ نويت - ب ب يي ا 20 0 - 5 : عقل



 م ١) ( مهرفب نوئطخ موقب هللا. ىنال نوئطخمال مينا 2
0 

 5 ادهإ

5 000 1 

 0 جل (ةناثالاو ةيزلا ب اتك 92:7 عمدؤ 7 ا هال . كرذتللا)

 *«انزلا كل ذف لخ داذ افةلحكملا يف دورلال اًدبملام ؟ ىتلك لاقممللا امثم 00 ونلاومت 52-5

 3 اج رذل1و داتسالا حيحص ثدحاده

 ش وعلو تراثا نبق رمم 1 تهون هللا دع ان نايلع نب مس رلاانب بوق ندم سابعلا وأ اند ٍِظ

 ١ مكلأ وللا# ل سوهل اوهياع هللا لص هللا ل 0 هنعدللا ىدر ةربره يلا نعريج> نا نع هذخ اجار

 * هاج رخو دانسالا ميحص ثردحاذه* مهر فش ن ئ وئطخت موقت هللاىنال نوثطخمال

 داع وانت ةنالق وناانث كالا نأ هن هللا دبع نب تانغ ورموا ( انثدح )ورم ن هللادبع ثيدح # هدهاشو ©

 اع لوميمن ورم نع ميكس ىبانن ىح حلب ىنانع ةبعش انث(الاق)هر 0 ريثك نب ىيحنو دايع نب ىب

 |اقلخ لجو نعاللا قلما وبني ملدابملا ناول لاق ل-س وهل.او هيلع هللا لص ىنلانامبنعهللا ىطر و رمتن هلاَدبع

 ْ * ميحرلا روفغلا وهو مر فتي مل ن دك

 نب ميها ران" بيع نب دمح ماهوب !ا”(الاق) كاف نب دم و قا>سا نب ليعما اذ: ل دعلا داش“ نب يلع عانثدح ٠

 هللا لصدللا لوسر لاق لاقهنع هللا ىذر رذ ىنانعدن وس نإ زو رعأا نع شا رح نب ىفب :نع روصنم نع نامبط

 : 00 ا وا كت تاندا 0 وثدنامد !نبب لجو :ع هللالوق ملسوهل اوهيلع

 همس تدمفلا 5 ١ عل 0 ول 30 ةيساح كلا 3 ١ ماه م ةنس كض هيكل ا 0 1 اعأ

 « هاج ا 5 انسالا ميم ثيدحاذه# ة ا ا 0 اي ا هاج مع كل دش

 أيا نع فئاسلانب ءاطع نع ءررجات اى 5 3 ماش يباانثلدملا ميهاربان ةمصع نا ! ميهأر 1 ب اندح 2 ١

 هش ف ىلا هللا رك د نم 0 1و هيلع لا ص و او هنع هللا ىجر 58 سلف نع ءنمحرلا كيع

 بيطاو مه هرأ " ذندذلا هللا نم رثكا م الم هل هلئا د 46 0 اكد نمو هش و لاش هنأ هر 0

 نمد

 « مسي« انزلا كلذف لخداذاف ةلحكملا ف دورملا لخ ديملام ىث لكلاق ممللاام ةريسهابااب ليقف
 لاق -و هاو هيلع هللا لص هللال وسر نع ةرب له ىلا نع ريج- نا نع جارد ىنثدح ثراخلان « ورح

 « مسرعص# مل رف نوئطخم موي هللاىب الن وئطخم ال مناول

 (اًملَح هللا قاما وسد ل دابعلا ناول اءوف رسم و رمتنب هللا ذيع نعز و ميم نب ورم نع ىبح حاب ىلا نع ةبعش

 ا دهاش هد رخآ#صيحرلا روفغلاوهو مرتب نوجذ

 هل أوهيلع هللا لص هللال وبرلاق رذىنانغ هنوس و رورعملا نع عبر نغ روصنم نع ناههط نب 4 ميهاربا 5

 نا مدانا اعاب كننم تود اءارذىئنم ت وذل واعارذكنم تونداربتث ىنم' تودنا مدان 0 وَمن -- ١

 |امع كزجف ةئيس تبمع ناوا رشع كل تبتكايملمناو ةنيسح كلا ممبتكاهلممت لف ةنسحب كلفن تئدح
 هررخ «ةدحاوةثنت انتكارلتت ناوةنشحأ كلاهتك َقَبيه

 سل والا او لماع لم هللا وسر لاق ة رب هى ل نع ء نمرلادبعى نان ء ىئاشلان ءاطع نع « رارج 0

 ول بطاوركا ١! المىف هللاو 3 الم هللا ركذ ن :رمو هسفن َْف أ 3 هسفن يف هللا و
 اهم

 برم



 ا دقعلا ور#ن كلل كبع صضاعوا اننا نهلا نايس ْن 1 اب وهعب نس سايعلاوا انندخ 2 1

 ةرم سهلا دنعاتسلك لاق ءاتيمني ديعساتت .ىللا ريثك ن هللا دنعنب ديطاد عام يدَسلاانئزا علا انب يال 2 أ

 (؟ج) . (ةانالاو ةبوتلا باتكو 24١ ( صيخلتلا مم كر دسلا)

 « ماج رخي مل ولن طرش لع حيص ثيردحع

 ندم ىنندح قاحسا تك | نع ريكب نب سن وى انثرامحلا ع دعا اك بزتسن د سايعلا ولا #« انثدح 9

 هيلا ل ودمر تعءمسلاةهنع هللا ىضراس ااطىلا ني لع هدج نءىلعن رد نب نسما ن نك ةمركج نسق نبّللا دبع

 نأ هللا ىوصعلا اهالكر هدأ. نم نيا ص الاد نوم ةيله ادبلا لها ناكأ 2 :تمهاملوق ل سوهو اوهيلع هللا للص ١

 ا

 اولا !دهام تلفف صزو فوذدتوصوانغ تءمس ةكمرود نمر ادىدا تاي ت رع منزلة لإ اع 3-0

 الا ىلاقفاا 000 ينبع ْئش :ءلغ ىح توصلاوانتلا كلذ, توبلف ذا جوز شير ةنملجرأ ةيالف جورنال

 15 :ظفا | 2ىن ,عىتتيلغو كيوميدم ع « توبلف ىللق املثمىللبقذ كلذ لثم ا تعءح رف سيلا ني ْ

 تء.هامةللاوف لس وهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق ائيش تاطفام تلف تامفام لاف ىىح امص ىلا تمجر 8 م سمشلاا

 * ةأح 7 ' [وملسم ُْط رش ىلع ييعص ثندح ا ذه# هن وبن ىلامت هللا ىنم مزق يح ةيلها 5 لها لبس ايد وسيدبلا هدف

 2100 26 5000 عن حورا 5 هم اماىا ثراخلا ان” ىضاقلا نيساسا نب هللا دبع 7 ادا 3

 دك بع

 "لوقا 0 0 ةيسال لجرلاوهلاق سلال |

 « ريش
 الا ال كل دبع“ ياو * احا هن ميللا رفثت ترا

 *ةأح رك مو نقلا ط رتل مسيعتص ثنر داع أذ

 نيدلاةر صهابان تاقفهنع هللا ئذَرَد ف ادا ءانيمنب داما ييلاريثك ن هللا 3-3 درجلا دبع ْ

 ١ ىمنُع ىل رظنا »

 تءءس لاقل لع هدح نع لعند دم نإ هرقل نع ةم رح ن سيقن هلل كم ,ءنب دم ىب' ددع# قادس انا

 هللا ىئدصمي ا بعالا هءزوم, ةيلها الا لها ناكاسع تمام وقتلسوهل ار او هيلعدللا للص هللا لوسربأ

 ةكمب ةليللا هذه ر مسا ىتح» ىعتغ ىلر ظنا يعرت اهلهال مانغا ىف ةكم يلع! يف شب رق نم يمناك ىتفلا ةليل تلق ابنت

 اذهام تاقف ىصزو 5 توصوأذغ تدمس 50 رادىدا تمجالف تجرشت من لاق نايّمفلا مست ؛

 تعمق, تحرق مثلا سمالا ىظفا| ام تمن ىنيعوىتب اعود توصلاوا انغلا كلذ تاوبلف جوز نآلفا ونا 1

 اهدي تدمهام للاوفلاق اش كافقام كمل تامفانم ىيحاص ىل لاَمف تعج رفاضيا ىيعىتسانف لاق كادلثمإ

 ْ ظ * ( ع هنوبتب هللا نصرك ىت> ةيلهاجلا لهل لسرامج ءوسب دما |
 لوم لاةاهنم بوتتمت امة مل ةشافلا بيصيل جلا وهبلاقممللاالا هلوق ىف سابع نا نع ءاطعنع 6 ورحم ف ا

 هأمخ) + * اج رفخت مهالا رفغتا ش

 5 ةكجةليإلا هده رهسأ تح » ىمنغ ىلر صن | عزا راهال ما نغا يف ةكم لعا ىف شبر قنص ىعم ناك فلة تاقاؤمم

 يمال ىل ر مصر
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 (4عج) ؛ ”عةانألاو وتلا بانك 31:00:43 (١ ١ ١ صيفنتلا هك ردتسلا )

 ْ « هاجرخم لو نيخيشلا |
 ضاعن نا ادىعومن دسا انو الوللا قاس ريضن نب رحم اه ثاثما 3 ديم سابعلا وبا انياه أ

 هل او هيلع هللا بص ةنفال قطز نا امنع هللا ضرر مج نب هللادع نع ران د هللا دمع قلادح لاربع متن عوثإ ىنيحت نع 0

 كنتبل و هلثا رئاسل رتتسلف ما تفابع هللا نأ ىلا ةروداعلا هذه اوينتجا لاق ماسالا مجر نا كعب مق لسو

 « هاجس رح وني نزيخيشللاط ا بحص تسد اده# لو: وت هللا باتنك هيلع قت هتدنفيمانأ دب نم هناق هللا ىلإ

 هلادح ى روملا كديعش ىلا نيب كيعتس ظوشلا ابا نا ئديجتلا نا رمع نب ةلئم رداذثىفاهن نا عاصي - ندع» ْ

 ههناشل هالو تادعالاق ئخوا هللا لوءراي لاف: ارس دارا ل بخ نب داهمت ور هللا دبع نع ء هبا نغ

 كبر دحا فه * كتاملخ نسحتلو و معتس !لاق دز هللا لو عراب لاق نسحاف تاأقيا اا اقف دز' هللا ل وشراب لاق

 *« هأج رخمب و دانسالا مص

 نك هادبلا ه دمسسم نب انت تالا نب دايزانت كنلاط ىلا نإ ريحت اون انملوملا بودمز نب نسآعا 4 انريخنا »

 ديو ا, اولا م هللاَو ةيلع هللا ىل_دص هللا نلوتسو كاف لا هلع ىطر كلام نل سنان :ءى وذا

 + اجبر دانسالا يح ثيدخاذه#«نوااوتلانث اظفنا

 2 سني عنب دم انث ىزا ىلا دينطا نب نوما غ نإ لعانت ذهازلا كاملس ن نب دواد نيردمش ر 5 0

 ورك يف ' لاوع تيسملا ن 8 كييهدس نع 5 اضنإلا كنيهم“ كَ م ع قاعسا نب ذم يب ديغ لضفلا نب

 تاب كيوم 3 ١ اضن هلا كنع م

25 : 5 55 

 يللا جرن ادم قرود ويطل هالو 5 [نفران قب هلل دابق ن نك سس نت # ىرحن 1 ئ

 مش ادم انإ كرم نم هناؤ هنلأ ىلا تيلو هللا رثسن رتتسرلف مان ماهو هنا ىف ىتلا هرزاو ذاولا 2 لايف

 » )م و هللا ناي 35

 هما نع هيد ىزولا دهس يلا نب دغس طوشلا ابأ نائنبختلا نأر متن ةلَمرخ 3 «طاص نب # للا دق 3

 كاقاكيش هه كرشبالو ثنا هيعالاقق ىنضوا هللا لوسراب لاّدف ارفس ةازا لبجن ذامم او رمينت هللاهيغ نع

 ا

 4 مييوص « كلهلخ نسحتا و مهنا لاق يلدز هللا لوسران لاف نسعاف تاسا اذا لاو قل هز هللا لوس راب

 تسل 33 0 و ةمادقلا مونى أت م 2 لك لو سولار او:هلع هللا ىلص هللا لوو ميس هنا ملا ْ

 ريع ادوع دخافضرالا ىلا هدي لسوفل اوهيلع هللا لص هللآىأ قيضر ند مل ايركقد يوم تناكاسألا| .

8 

 نيل لك (تاف) مسه نووااوتلا نيئاطلتا رخو ءاطخت مدا ىف لك اءوقرص سنا نع ةداتفنغ ةدعدن < ىلع

 أ هيلع هللا ص هللا لوسز عمتسفلا ضاعلا نب ورم شل !:ليزح تيما نا َنَد رااوعبخ رع ىدح نع # قاعسا نات :

 ايا كوس لال ملال كت 2 < نم راك امالا بنو هلو ةمبتلا مون فأي م "11 نبا لك كوم لو هلا

١ 

 اذه لثمالا لاَخ َرالام هل نكي | . كاذولاق 03 مار انوحأ ةوع خاف لضرالا ىلا بديت "لجو هلا اهل هللا لص

 « اروصخغوا ديس هللا ه امم كلل ذو دوعلا

 1 ا سن



 (4ج) عةانالاوةيوتلاباتك ١ 22 اع كوسا 2

 تاتاذا هدبع ةبوتب هللا ”رماماحرف دشابو هاف |مماطخ رج ا|موهاذاف تفتلاف ائيشرب مقاف رششالع متليشر مل
 امهنعهللا ىذر 0 نب رايت دح هدهاشو# هاجرخيمل و و ملشم طرسش ىلع ميرحص ثردحاذه هيلا ٍ

 مينواو ى مومن للاديبعاتت ةززعىلا نب عناق نبدا ان ةفوكلاب ىف ابيشلا لعن دمر فعج وبا 6 انريخا ©

 34 اوهيلعشا لصةتلالوسر لاقل اقاممع هللا ىذربزاعنبءاربلا نعداباانث ط يقل نبدابا ن هللا ديبع ان(الق)

 بارشو ماعطهلاملعو بارشالو ماءطامب سيل رفق ضرابا مامزرجن هتلحار تتلفنا لجر جرف نولوق فيك
 أما لاق هّللا ل وسر ادب دش انلق هنةّملعم اهدجوفابمامز قاعتف ةرحش لوح ترم م هيلع قش تح الطف

 * هتلح ارب لج رلا رم هدبع يود احرف دشا هللا هللاو

 نع ىرزملا مركلادبع نعةنببعنب نايفس انثصرلا نابيش نع يلب يد ار واه انثدح ف

 تعمساىا هللافهنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع لعىناوانا تلخدلا# لفغم نب هللادبع نع مصيب ذل ز

 5 ةيوت ميالو# هتعمسأبا من لاقةبوت مدنلا ]وت مودل .اوهيلع هَ هللا !ىلص يبن

 رولا مركلادبعنم تهنسلاقنايفسان: ىدرجلا انثىبومن ر رك اق تركو خيشلا « اندج ١

 نع هلوق دايز سااج اناو ثيدخي ثدحم نا ىحّتس,ريبج نب ديعس ناكام لاق رس ىنان دايز هانربخال و

 لوق : لسوهل اوه يلج هللا لص ل وسر تعمس ىفا لاق هللاديع ىلعىا مس م تاخو لاق لفتمن قاد

 ماتسالا خص ثيدح اذه هةيو « مدنلالوق لسد هل او هيلع هللا لص 00 امم لاق ةيود ةيو مدنلا

 هللا ىضرةشماعل سو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لوقو كفالا ثيدح ىلع انا اا ةظفللاهذبب ماج 1 1و

 هيندب فرتعا اذا دبعلا ناف هيلا بوو هللا ي رفعت اف بلندن ثمملا ت :,كناو هللا كئربيسف ةثلرل ت 3 اهنع

 ٍ: « هيلع هللا 57 باهت

 ١ (الاف)يزتملانسحلاوباو هيعهلا رضتلاوبا (انثدجو)يزارلامتاحوبا ابو ا نب نسما نب نيسملا انربخا د

 ليوطلاديمح نع بورا نب ىيجن نع بهو نر هللا دع انت ىلا طابت ناهعا :يرادلاد يمس ن ١ نايعات

 طرش ىلع ثردح اذِهو « منن لاق 5 ةبوع دنلال وقل سوهل اوهيلع هللا لص ينلا ا كلام نب سنإل تاقلاق

 اذافتفتلاف اًيبشرب ملف افرشالع مث ائيشرب ملف افرمش المف هتلحار تيتفا دقو لقيتساف هماعطو هداز املع هتلحار

 ءا بلا نعىناازثط يقل نيدأبا ن ' (للادييع) (م)هيلا ب باباذا هديعو ,وّروَنلا نم !ماحرف دشابوه اهفاهماطخ رجتاموه

 * (م) (تلق)هرحت اعوفرم
 لاَقف دومسم نبا لعياوالا تاخ دلاق ل فمن هلادبعنع م نم يبان دانزنع « يرزحلا مك

 فرتعا اذادبعلان إف كلفالا ثيدح يف واق يبس # منلأق 3 4 دنلال وه 15 وهل اوديلع هللا لص ينلا تءمساىف

 # هيلع هللا تار بان :

 مس هلآو هيلع هللا لص يبنلا تعب سال تاقٍلاة لوطا دبع نع بوبانب يحيزع # بهونا »

3 

 هللا ب -

 كد ه ىبح ريكأبم نباذه تلق (م خر مق لق بوم دنلا لوقت

 شمر جحم ووامو ه0 م ا كج 2

 05 0 كي ضرتعا ا : 34 م

 0 هيلع



 , لجون ا 6-0 ءاود 2

 (4ج) (ةباثالاو ةءوثلا ب انك ) 20 ( صيخلتلا عم كر دتسلا )

 تاهفدتف نآآلا اما لاف تاقاذام لاقف لجرلا ىلع لبق مث هيمدقو هيقاس متو ا ضوتغ هيلا اوجرخاف ازوبط
 ناف اظوقومناكن او اده#لجونع هللا رفختسا فيرا 0 ءاود 6 ءاود اذه هنعهللا ىكر 0

 ىيكنن ماهأبنا نوراهن دز أبا هن هللادبعنب ميه اربا ان' ظفاملا بوقسي ند. مما و 0 5-5 ١

 الو كم رق ان عمال دنع هل لاَ هن. دملاب صاق لالا ةسلطىا نب هللا دبعنب قا>ءا نع

 برايلاتف | ذ باصا ادبع نالوق : لسودل او هلع هللا لص هللا لوسر تءمس لوقت ةنع هللا ىضر ةربرهأبا

 بذا م < هينا ءانثام كمر هلرفتف هبذخايو ٍبنذلارفتيابر هلذا ىدبعل-ء همر هكلاتقف ىلرفغأف اذ تبذا

 |ترفغ دق هبذخابو بنذلارفتيابر هلزا ىدبعلعلجو نع همر لاققىل هرفغاف اباذ تينذا بر ايلامفر .! ايثذ

 1آهلنا معفابنذيدبع ب 922 هللا لافي يب ذهل معا بر لاقف اذ تذاف داعم 000

 «هاحرخ و نيخيشلا طرش ع حيحص ثيدح اذ «كثللت رفقدق تعمم لمجا فنذلاب دخابو تن دلارففيابر

 ةادع» 70 قوز. نر باج انثديمسن ةييتقانث كرابلانب دمحاو رمتوا انئلدملا داش ن ىلع  انثدح لف

 هللال وسر لاق لاق هنعدللا ى ذر كلامز سنانءةلا وط يش !نع با اطخلا نرحن هللا دبع نز رزعلا دبعن |

 يهل رمغ نا هللا لعاقح ناك هيدعءاشنا وهله رفغهل هرفغي ناءاش ناايرهلزا ملفابسذ بنذا نم مس 4 وهيلع هللا لص

 *# هاجرخمإو دائسالا حييحص ثيدح اده

 أنثوي نبةشرخ نقيم ن رضنلاانن رابجلادبعنب لضفلاانث ينوبحلا دما نبدمم سابعلا وبا« ىنربخا لف

 افرشالمف هتلحار تتلفا دقو ظمت -افهمامطو هدازاملعهتلح ارهعمو ةرحش تخنلاةف(١)ةفونن ضر ايف لحجر

 م مي ٠١ فئاننارعج ءاملا ةديعبلا ليقورفقلا ضرالا ىه ةفونن ضرا ىف هلوق )١(

 أ 0 تاعف دمفن 3 !امالاق تلق اذاملاّؤ لجرلا ىلع ىلب امك هصمدقو ةيقاس ىللسغ 0 ًاضوتف هيلا او>رخاف

 * حمص #هللا ر 2م توذلا ءاود واذهءاوداذه

 تعءعمسلوقت هدف ةرقافان نم رادنع لاَ صاق ةنيدملاب ناكلاق ةحلط يف ان هللا د ,عنب « قاحسا د

 ىلهرمففافاسذ تنذا براي لاف فانا فاك 0 و وهلا وهيلع هللا ا وسر تعم سل ودب ةربئهابا

 برأ لامفرخآ اينذ وسن 9 + تءاشام نكحم م هلرفذف هيدخأبو تدل رفغي اير هلذا ىدبعإع هير هلل هللاَهف

 لاَمف اينذ تنذاف داعمب ىدبعل ترفغدق هيذخابو يذلا رفغي ابرهلذا يدبعرع هنر لامف ىلهرفغاف اذ تسذا

 .م(مخ) كل ترغغدمف تتشانوما تفنددلاب دخايو فذلا رقي | رولا لءف ي دبع نأ هللا لاةف يل رفغا براي

 هللا لوببرِلاق سنا نع ةلاوطىا نعيرمعلا زيزولادبعنب هللادبع نع يكل قوزرصن رباج اننا 4 ةبيتق )

 «* هلرفشرتا هللا لعام ناك هيذعءابش نا وهل رغم هلرْهش ناءاشزاابر هلذا لعف |: انف اذا ن نمل وهل آو هيلع هللا لص

 م تامثلا دحإ دهازلا وه يملا ورك هثيدحو ةرككوهلبةجح نوكيى>راجنمو هللاوال (تاق) حيعص
 هعموةرجش تحن لامفةفون صراف لجررف اسام اعوفرم ريشن نب نامعنلا نع كامسنع ةماسنب 4 دامح ف
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 ناك اق 1 ةساودل 7 هيلع هللا لص ىبنلا نع 58 ريزهي نأ نعرا# ن ريتش نع مسسأ نب دم نع ةخلس نب # داع ٍِك

 (4ج) '6ةاثالاو ةبوتلا باتك9 00:00:02 < ١ .. (سيغلتلا مكر دلال
 نب دامحان لاهص نإ جاجحات..(الاق) ىلسموبا انو ىوشبلا رزملادبع نبل اع اني لدنلا دا شمت نب ىلع م انندح.ال

 نسح نا لاقل وهلا اوهيلع.هللا لبص ئنلا نع هنعهللا ضر ةربسهىلا نع راهم نير ريتش نع عساو نب دن نغ ةملس|

 هداج رمل و لدم ط رش ىلع مع ثرد.ح اذه: «هنلا ةدابع نم ىلاعت هللايب نقلا

 داب نإ هللادنع اني ةرسيمىلا نبى وا انن' ىلاغت هللا هس رح هك ىجا ر ل قادما نب هللا دبع # انربخا 2

 تنعتا -

 ع

 000 ةداصلا انثدح لاق هنعهللا ئذرنر ٌدابانا دوس نب رو رعملا نع مصاع نع ىيحبن ماههانت يرغل

 اهرفغاواةدحاو ةئيسلاو دز اول.اهباةما عل اهئسملا لاق ها لات كرام هنر نع ىورباوق لس وهل اود

 « هاج رخإ و دانسالا مخل ماعب دس د *ةرفغم اعارش كتيفلى لرش : ماماب اياطسخ 0 بارت ىتتيدلولو

 قشمدلادمضلادبعن. ذب زانن ىلاعت هللا اهسنرح ةكم هيقفلا يتسلل شارفنب ميهاربا قاحماربا هبات ربخنا ل:

 ذا نكينال ولعا نه داق نعل 00 ةعيرنع ززعلا نه ا عا يعامل نر ىلعاالا دبع رسم ونا ان

 00 .ذلا كلا ى دايما 20000 لسو هلو هيلع لل ل هللا ل لوسر نعنع لبا ضرب

 تلممطا .ضرمالا عئاج مكسلك ىدايعإب مككر فما: ىلو رفتتساف ىلاباالو بوذلا رفغاىذلا اناوراجااو ليالإإا

 لا 5 9 نا : ىدانعا 1 نومك اهني اك نتأمل راع مكلك ىذابعاي مكمعطا يش ومماطتسا#ا

 اوناكم مكتجومكساو كرخاو ؟لورانارا ل ءاائش ىلم ىف كلذدز 7 هيا قايل

 ىف اوممتجامكتجو, 2و مكلوا نا ول ىدابعإب ايش بلم نمثلاذ صقل مل كم لج كلة ثلا ىلع

 مخ نارحتلا صقنن ا كا ىب1«نم كلذ ص قت 1لأسام مهتمناسنا لك تيظعاو ينل ًاسفةدتب او ديم

 كااذريغ دجو نمو ىلاءت هللا دمحلفا ريخ دجو نم ل نسا مككا ميا ىهاعا ىدابعأ دعا و ةنانمع طيخلاههف|

 ةقاسسلا هدام هأح ديس نيخشلا طرش لع مديحص كمل دبع اديه هع لذلا نموليالغأ
 راش.أن ىلا سهززلا شادخ نب دلاخي اذن راطمن دك ١ دمج ان هن ولاني دمحأ ندمح ز تسب وا ير ا

 هيقأس ىلع هلو نم حض اا لات ىراقملا 0 0-00 نع 1 اننا تان نع عا نإ!

 مهيعوتسأا موق راديلا قتلا ىج حاسس ةءلعدر نمل 5 كنقاسو كنيمدق كلو نم باص | هنا لحجر: هللاةف هنمدقو

 أ

 * ( م) هللا ةدابعنم تلابزظلانسح |
 رع ةنسالالاقه رنع ىورامق قو دل 4 داضلا اياد كاعرَد ىنأ نع لذ وبس نع ورمل و 0 4 مصاع ْ

 كتل قف 14 كو هد حلانعإب انطخ 3- نال بارق 2 06 ف ولو انه نفعا وا  ديوعاو ةئيسلا وى كف و وا كنك أ

 كث كبوح رأ ِ دف تقر هستموبا اذن الملا همجي لد هادو ع سا رثنإ . مره, اربا 0 ربخا) مص« رهخما م« | رقت

 ا نس

 د
 * ملم يف قوهتو ىدام 3

 دولا دوام 0-7 ردلبا إن سا نع قانبلا تنبات, ن نع مكان « راش

 5 ل“

 4 ٌةرقخم امارق

 0 مييهوتساقءوقرادىلا ى متنا 7-7 ماش 5. هياغو ريوق ثلا سولي مدق كلون نم با أو 55 هنا لجز هللانمق

 هياتم تل كد
 هللا ة و

 الاقز 1

 يت

 اصب دا يا
 كدي



 ىإ
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 57 -و ةبوتلا باتك )

 مي و رو - 2

 .709ج) (ةلان الاوتوتلا باتكأ) ---: عم ( ضيخلتلا عم ك 'ردتسملا )

 : اجره م برخن كل امن نغ نايس اننا مينو اخ لبا ديجاانثرافصلا هللادبع وبا م انريخا ف

 .ًااضملا ةقئشو ()رارظلاالا انيكسدجنالفديصلاديصنالا هللا لاوسراب ثلقلاق هنعّلل يضر ماس نب ىدع نعي رطق
 ةداجرخم موسم طر شل حرص ثيدحا ذهن لج ونرعهللا مسا ركذأو تثش م مدلا سما لاف

 هم ابذلا ب فاثيك خا"

 مس ةياناالاو ةيوتلا ب اتك ريوس

 رفعجن دمحا ( انريخاو )دهم نمحرلا دعاس تامان ثؤراهاني بوهه نب دم نمابعلا وا # انندج »

 محلاوا نارمت نع ليكن ةملس نع نايس نع نمح لا اننا دح بنحب نب دمحا نب هلادبع اني ىبطقلا|

 اونا انل لمجينا ان عدا مسودلاو !وهيلع هللا ص ىنلل شيررق تلاقلاق امهنع هللا ىضر سابعنا نعىبلبلا

 مالسلا كِيلع أرق ىلاعتو كراس هللازا اال لاير اع امدف من اولاق نولعفتا لاق كلب نمؤنو

 ملت حتف تئشناونيملاعلا نم ادحأ هدعاال ايادع هتددع كلذدمب ر فكن ف.| .هذافصلا حبضأ تن ء*ْنا لوقو

 هاج رخو داتسالا حصص ثيدح اذه ه«ةمحرلاو ةبوتلا بايلبلاق ةمحرلاو ةبوتلاباب

 ديزز ريثك ا ىونرفلا دم ن. قاحسا ن لدمج انت ىملسلا ليقمسا نب ديم اين لدملا ذا اشحن ىلع م انثدح 9

 لوقلسوهلآو اوةيلع تازاقالوصر تسل امهنع هللا ىضرهللادبعن,رباج لا 1 ثراحلا انن

 هاج رخم ف دانسالا م تيرم [ده «ةنانالا هللا هقزرنو ةرملوظيبنا ارم ةداعس نما

 ىنانن نابخ نعزاغلان ماشهأبا انها ناذغ أمل هجولا وبا ايكو رلا ميكح ننسحلا 4 قريخا »

 ا هللا لاق لو لسودهل اوهيلع هللا لص لوو د ]وع : مقسالان ةلياو تغمس لاق 0 هنارضنلا

 *هاجرخم و دانسالا حي ثادح اذه «ءاشاميب نظيلفيل ىدبع نظدنع اناىلاعتو

 # انثدح 9 عم ١؟ددح باص رجح وهود رصكر رظ عمجيه(١)

 انيكس دجنالف ديصلاديصن انا هللا ل وسراب تلق متاحن. ىدعنع ىرطق نب يرص نع كامسنع © نايس إف
 * لجو نع هللا مسا رك ذاو تش م مدلا سما لاف اصعلا ةّمشو رارظلاالا

 6 ةنان الاو ةنوتلا باتك زهبس

 هللا لص ىبنلل شررق تلاقلاق سابع نبا نع يملسلا مكسملا ىلا نارمم نع للزهكن ةملس نع 4 نايفس لط

 هللانالاّهف ليريج هانافاعدف مناولق نولعفا لاق كب نمؤن وابه ذاغصلا انل لمجينا كب ر عدا لسو هل اوهيلع

 نيملاعلانمادحا هيذعا الاباذع هنن ذعكل ذادعب ركاب ابهذ اهصاا حبصا تئش 8 وتو مالسلا كيطأرق

 حصص ةجرلا و ةيوتلا بايلب لاق ةجرلاو ةيوتلا بابوممل تحنف تش ديئش لاو

 هيلعاتلا لص هللا وسر تعمس ارياج تعمس دب زب يبان ثراملا ان دب ز نب ريثك انما ىو رفلا قادسا 9 |

 ا ه مص« ةنانالا لا هقز زو هرم لوطي ٠ ءرلا ةدلعسنمنالومت لس وهل اوأ

 هل آو هيلع هللالبص هللا ل وسر تعمس عقسالا نب ةلئاو تعنس لاق هد رضنلان ناسح نعزاذلا نب © ماشه )|

 *(م) حيحص» ءاش امى نظيلق ىف ىدبع نظ دنعانا ىاعتللا لاق لوقت لسو

 دامح “نيىي



 .(4ج) 6 ئابتفلا باتكذ 2 ( ضيفلتلا عم ك ردتسلا)
 1 « هاج رخو دانس الا سيك ثيدح اذه# ىرب شعو ىدحا ينف

 نب ثعشالا نترغ ةنئيخ نع شمالا نع .نايفس - ا حيلباوا انا قاحسا نيد نب ندنملا:# انثدح

 مو زبخ نم 9ةدصق هب 'اكموكل تد 06 و د ينلادنعاباوهن + تارغيف مااغولالاو لاق سرق

 اذه *نيعلا ةرقو بولقلا ةرّمأ مهناو ةن ةنزح ةئبعةلخبل مها كاذتاقنا لس وهل او هيلع هللا لصهللا لوسرلاَمف

 * هاجرخ لو نيخيشلا ط رش ىلع مع حك ثردح

 دمح سابعلاو ا(انندحو)ةمثيخ نع شمالا نع نايس انيمصاعوبا انت قاحسا نب دمح نب نسما. 4 اني دح 9

 نب ءاطعنع لسانب دن ز نعرانب دنبهللا دبعزنب نرمراا دبع اني دوادونا ان ةبيتقن راكب انب بوتعينبا

 *« تيموبف ةيح ىهو ةميرلا نم عطقاملاةرلسوهل او هيلع هللا لص يببنلا نعدنع هللا ىضريثيللا دقاوىبا نع راس

 *: هاجر مو ىراغيلا طربثىلع متي ثدر دحاذه

 ام ىتن والا هللا ديعنب ً علا دبعانن ىللسلا ليعمسا نب دم ليعمسا وبا ايرافصلا هللادبعوبا 4 انريخا »

 هللا كض هللا لوسر نا هنع هللا ىضر ير دحلا ديعسينا نعراس نب .ءاطع نعرلسانب دز نعلالبن ناماس

 حيحص ثيدح | ذه#«تيم وبفيح نم عطقاملاقو منغلات ايلاو لبالا ةمنسا تابج نعلثس لسسو هل اوديلع

 هداج رخم مل ونيخيشلا ط رش ىلع
 قاحساوا انث ةءواسعمونا انث ةبيش ىبانب ناصع انث ةيجاننب دم نب هللا ديعانت ظفاملا لع وبا « ىن ربخا »

 رمح هللا لوسر عما :؟لاق ةنع هللا ىطر هينا نع ةومدسم ْن لا دب نب نيحرلا دبع نع ديعسن نس 1| انثىلنايبشلا

 هللا ٍلضهللالوسرلا ةرعا تءاؤن لاق اههانذخاف ةزمحاخ رفا مف ةرجشل انررصو رفسيف ملسو هلآ او هيلع قلم

 «|هودرف لاق نحئانلقف لاق امخرش ةااذه مج نم لسوهلاو اوهلع لال ص ىبنلا لاف حيبصت يو لسودلاو اوهيلع

 *هاجرخم لو 0 حيحص ثردح اذه

 ةعطق +

 ١ * حبحص نب رشعو ىدحأ ىفف نكي ملنافرشع

 مسودل اوهيلع هللا لص ىبنلا دنع اناودب ترشبف مالغىلدلو لاقنسبقنب ثمشالا نع ةمثيخ نع« شمالا ,

 ةنبعةلخبل ممن :ا كاذتاقنا ل وهل اوهنلع هللا للص هلال وسر لاف م وزيخ نم ةعصق هلكي مكلتد هل

 ا مهاو ةيز 3

 *( مخ )تيموهف ةيح ىهو ةميهبلا نم عطقام أعوف سم © دقاوىبا نع »

 مطفام لاف مثعلا ةيلاو لبالا ةمئسا بابج نع لس هل اوهنيلع هللا لص ىنلا لثس # ديعس ينانع ف

 *( من) تبم وهف ىح نم
 لال وسر عمانكلاقهبنا نع ذوعسمنب ةللادبعن. نمحرلادبع نعديعسزب نسا نث © ىتابيشلا قاحساوبا ف

 هلو هيلع هللا لص ىتلا ىلاةرجلا تءافسامه انذخ افرح احرف اهق ةرجشنان باباي اوهيلع هللا لص

 * خص « اه وذرُف لاق نحن انلقاهيخ رش هذه مْ نم ل اقف يصت هو لسو
 د

 ىهو 7 0 0
 ةح

 (ثيم وهف

 تكف ةر+ هيأ

 ٍ ىلا

 2 دقق دنع
4 
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 0 ةقيفعلا 0

 ( صييخنتلا عم كر دتسلا )

 »* هاج رخن و ةانمالا

 بيعش 50 نع سبق ندواذ اني ىما هلا ةبيثىانبر ,وا ا يدجانثلضفلانب ليعه سا قربخا د

 نمقوقعلا بحاال لاَمف ةقيقعلا نعرلوهلآو هي او هيلع هللا لص الوعر لثس لاق هنع هللا صر هدج نعها نع

 ع ثردح اه# ا ةنراجلا ا نا مالغلا ن ء لمفيلف هةنغ كسا بحاف ذولوم مكنم هلدلو

 « هأح رم لو دانس الا

 0 ندم نع راتخملا نب هللا دبع ن 0 نار رج ندم أنابوتمين دم سابعلاوا# اًندح 9

 (2ج) ما ذل بانك 5

 ةقيقعمالغلا ممزا لوقت مسوالا او هيلع للا هللال وسر تسع لت هلع هقاوضو : ةرنره

 * هاج رو دانسالا حيحص ثيدح اذه# رعشلا وهل اقف يذلا نعن سلا لئسرترجلاةىذالا هنعا اوطيماو

 هللا دبعان. دق اونبنيسملاانث قيقشن نسبا نبل | انا لالمو , ميه ارباانثىرايسلا سايعلا وا# يع و

 مالسالا ناك |لفاهمدم هسشاراتشللو هس ارانتل. و ةاشهنع انحذ 0 واذا ةيلهاجلا ىفانكلاق هبا نعةدمر نا

 ط رش بع حيحض ثيدحاذه# فارفعزب هسأر انخطل واس الح وةاسش هنعانعذ الث دلو اذا انك

 * هاجرخم لو نيخيشلا

 نب كلا دبع أبان وراه نيديز أبنا هللادبعن ميهارب انثى ابيشلا بوتمي ندم ّللادبع وبا انربخا 9

 ةايض] تيدلوقا ركبنا نجرلادبعلا رم ةايحا تردي( الق از ركفاوز 0 ءاطع نعزاملس ىفا

 ةاشةيراجلا نعونانئفاكمن انا. مالغلا لك لقا ةنسلا لب الازم قاب ضر ةكئاع تلاعت ارورخاا رح نكلاذص

 نكي نال رشع ةسرا فن كيل نافمبانسلا موب كاذ نكيلو ق دصتسو بطي و لك ايف مظعامل رسكي. الو(١)الو دج مطقت

 قف لعل وهو حتنلاو رسكلاب لدج عج ىهالودج هلوق )١(

 * (س د) «حيحص

 ام دهنعا وق ىهاف

هللا لص ىنلا لث-لاق هدج نع هجانع تيعش نب ورم نع سيقن 0 دواد ٍِك
 أ لاك ةتيقملا نعل وهل اوهيلع 

 ١ * حب «ةاش ةيرالا نعو نانا مالغلا نع لعفيلف هنع كلش نا حافدولوم يكتم هلدلو نمّقوقعلا بحاال

 راتخلا ن هللا دبع نع مزاحنإ « ررج و

 مل نا لوةمل-وهل و

 24 كلك رعشلاوة لاف

 هيلع هللا لص هللال وسو ينال ةر سهينا نع . , ريس نا َنَع

 | تلحو ةاش هنع انحنذ مالم ان دلو ةيله املا ىف انك لاق هلا نع ةديرب نأ انث دق او نب « نيسللا ف

 نا رفعزبهسأرانخالو هما راتعلخو اع هنعانحتذ مالغ انلدلو اذا 0 الس الا ناك لف اهمدم ةار انعطلو ةساز

 ء( خليص
 ناركبيىبا ن.نمحرلادبع ل !نم ةأرسا ترذن(الاق)ز ركنا وزركما نع ءاطع نع نامل ىبانب 0و

 1 ةنراخلا نعو ناتكفاكمنان أش مالغلا نع لضفا ةنسلالب ال هدي ' «ءلاقفارو زان رحت نعرلادبع ةأرما ثدلو

 ةميرا ىف نكي مل باف مب اسلا موب كاذ نكيلو قدصتيو مطيو لك أيف مظع امل سكسي ال الو دج مطقت

 | ىذالا نع نسحلا لثسف ريرج لاق ىذالا هنع ا وطيماو امد هنعا وق ىهاف ةقيقع مالغلا

 د

 تكيتنيحينيحا" ف

 حي
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 "(2«ج) : (حئابذلا باتكذ 3262 ( صيخلتلاعم كر دتسلا )
 ةيورعىبانب ديعسأبلا ءاطع ن باهولا دبع انءبلاط ىلا ن ىيحن انن لدعلا بود ن نيسحلا # انربخا ف

 تمم مالغلا لاقل سوهل وهيلعهللا لص هللا لوس ز ن'امهنع هللا ذر ب بدنح ن ةرمس نع نسحلا نعم داتق نع

 : « عباسلا موي ىمسبو هسأر قاحبو همباسموب هنع حيذت تيس |

 ن هللا 158 يللا عن هللا ديعنب دمحخ وناولس ن عب رلا اب بوقعي نب دم سابعلا وبا  انربخا ف

 تلاع ابن هلا ىضر ةشّناع نع ةرمع نع ديعس نب ىيح 002 نرع و ريعنب دمحىن ربخأ بهو

 انيطاو :نع طاسم نارساو اههاهسو عباسلا وب نيبسملاو رسما ن ء للسو هل اوهيلع هللا ىلص هللا لوسرقعأ

 6 2 نيب تعجاعاو يبفايلا وها دهو رمعنب دمح و ةق' ايسلاه دهم هاجر ان ص

 ديب لج رثا تامدادمب 0 ”ىدجلا قسما نإ لد باو اس كى

 قس هسأرقلخا ا ءر- أين فقالوا نعال هلع يطرأ

 « أهرد هزو ناكف هابزوق هرعشم ري ٍ

 نع ةزم وبا راوس انثداشمح نبل بس باتعوا انثةءالقاو اانثورع ىفريصلا دمت ن نركب دا وام ىربخا »|

 اهجسم دحاو لكن ع نيسحلاو نسحلا نع قعلسوهل آو هيلع هللالص ىبنا ا هديب ن عيا نع بيعش نورمأ
 * نييق اكتم نلعم نين !نيشك |

 نرءوا ىتاد> دب زبيب ن هللا ديبع نع نايفسانت ىديجلا اب ىس ومن رش انثلدعلا داشمحن ىلع# 581 أ

 لعربطلا اورقا ل 0غ لس وهل او هيلع هللا لصدتلا لوسر تممس لاقاهنع هللا ىضر زركعا نعتببأن نب عابس ْ

 حيمص ثيدح اذهه ئاناوا نكحالاركذ كرضيالوةاش ةنراجلا نعو ناناش مالنلا نعلوفتهتممسو اهم انكم

 فو اور يعخ ةةيفعب ؛ نو رم الفلا اعوقرمع ةرمس نع ء نسحلا نع داتق نع# ةيورع يانا أ

 *« مسحص# ن د نع قارولار طم هعبان#ىمسلو هيسأز

 عسمف نيسحلاو نسملا نع لسوهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر قع ةشناع نع ةرمتنع ديعسن ©« ىبح » 0

 ١ *حيحص»#ىذالا اسر نع طاع نارمأو ايهامسوأ

 لا لوسز قعلاق ىلع نعددج نعهيبا نع نيسحلا نبلغ نيد _:رعركي ىبانب ادع نعم قاحسا نبا أ
 * [هرد هلزولاكف دان وفم ير يقدصتوهسأر قلحا ةمطافأب لاقو ةأثلن سلا نعلس وهلاو هيلعهللا لص |

 نيبو ندنألا نءقعلسوهل آو هيلع هللا لص ىنلا ناهدج نعهيبا نع بيعش نب ورمتنعم ةزجوبا راوس ظ

 ١ *(سد)] فيضر ارب (تقزل ننام نيلثمنينبا نيشبك امهمدحاو لك نعأ

 ملح ومل اوهيلع هللا لص ينلآت ءمس ز رك نه نب عابس نعىبا ىنثدح د زيىبأنب هللاديبع نع 4 ةنيبع نبا »

 اثاناوا تك انا ركذ كرضيالو ةاش ةيراخلا نعو ناناش م الغلا: نعلوهت هتعمسو اهمانكم ىلع ريطلا اورقا

 ١ رممالغلا ؟ن  (
 د خل هل 0 ان

 0 0 نسما 00 4
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 _6ج) تاس باتك علا 6 ضيخللا عمال ردت )
 رسولا اوهبلع هللا لص ئبنلالا انهنع هللا ئطرةشت اعنغ :ن:زمالادبعتقب ةصف> نع كهام نإ كفقسو نغ

 « هاج رخمملاو دان#الا مييص ثيدح ؟ليهر هةدولاو ةدخلكوف عرفلاف سا

 ند . هوادانت ىالتا ةبيشىلانب ركصب ونا اننث ىدجان# 3 لضفلاز دن لمس ا « يتريخا ©

 هللا لص هللا لور لث لاقو رمتن ل ةدج نع هينا نعت دحم تيعشن ورم تمد لاقءا رملاس يق

 هللال يب يف هيلع لمختف نوبل نإاوا ضاخع نب ان وككىتح هتكر ناو عرفلال اف عرفلا نع لسوملار اوهيلع
 « كنقان هلونو هريو هل قضاب ةحمذت نا نم زيجةلمرا هيطمتوا
 معرجن النا قازرلا دنع انثىلا ىف :هدخ ليتخ نيدمحا ن هللادع نا قاحبسأ نإ ركبوا خيشلا# انريخاو »

 هو اه<ذنالو قح ىف ةهارفلا لاق هللا ذر ةررهىبا نعهربخ ارامل نباناز 3 .د نيو رم ىتزبخلا

 اذ حطم تيدعتا ذه# امحذافلاملا رايخ نم تناك اذا ىتح نبالا نم !منكمأ نكل ود 1327 يف:نسسليعازنلا ضف
 « تانكتلا اذهل تطرتشاان ىلعحيح اذهلق دتدملا تيدحلاوداتسالا

 ابنئ(الاق)ىرحلا نيسان قاحساو لجبلا لضفلان نينا انناهتولات نب دمحا نب دم ركل وا «انث دح 9

 ؛ ةئغ هللا ىطر ئمهسلا ورم ن ث داجطلا خم نفقات 55 بشل مك ةرار زن ىبح 3 لسن نافع

 ناد“ نعال: 2 نع تالذادلا تاق ؟- ! هللا رفع لاق ىل زفذتسا د وس ه0 هال

 هاش نمو رتع ءاشن ملسوهلآو «-: لعلنا لص هللا لوسزلاةف ذ مل ارقلاورثا تلا ىف ىرتام هللالوسراب لَخَوَلاَمَف

 ورتعن ثراملا:ناف دانسالا حي ثردح اذه ءاه. طا ةانثلا فو عرف :ل ءاش نءو عرف ءاش نمورتمرج

 ن ىيح نعم ريغو هبيتق نب قدمه نمرلا دبعش دخدقو*«نوروبشم ةرصبلاب ه دلو و ر ورش هىناد ىمهسلا

 هنع هللا ىذر ةررهىنانع بيسملان ديعس :رع ىرهزلا ديعس ىلع امهنع هللا ىضرناخيشلا قفا دقوةرارز

 عرفال لاق لو هل او هيلع هللا لص هللالوسرذا
 ا ( * ةريتعال و

 5 امربخا د

 < هيلا 00 كف م رول و

 عرفلا نع ل- مودل اوهلع هللأ ل وح هللا لوسر لكس هدج نع همانع تيعش ن و رم 57 ءارفلا سيقن 0 ةواد 0

 هحن ذم نا نم ريخ ةلمزا يره ل قدي مك درو !ضاخغنانؤكيو جح هم رنا و قح عرفلا لاقأ

 « مص هكتقا ا هل ىقصل |

 اهءذنالو قد ئه 3 رفلاى لاق ةر سه ىنأن ع هريخار مع ينأنبا نأ راند ن . در ىربخا# مير جنبا 0 ْ

 1. حرص اب « ذاؤ لاكأَر راخ نم تااكاذا تح ن الا ٠ نما ملكما نكلو 4 دن ف قصلطبةا رغلا نم ةرعى شو

 هل اوهيلع هللا ٍلصدتلا لوس :ترارو رمت نع ثراحلاهدج ن .٠ يبا ىنثدح ىمهسلا حرك نبةرا رزنل ! ىرحتانن « نافعإ»

 ءاش نم ورتءءاش نملاعف َر يل دما 0 نا يهلا لوس: 007 قىر 17 ليقف ؟.لهللار 4 لافف ل فر 7م+عاسلا# تاقق ملسو

 « ريتعال و عرفالة رب رش يش ف !ثردح لعاقذاو( د( خر ةامي دعص !ةاغكل ايفو عرف لعام نمو و عرفءاش نمو رتسل

 نبا ٍِه ّء 60



 7 (4ج) ختان باتك) 6١ ( سيخلتاةعمبك و دعما
 اولكفاولخداف امامط مكل ايذختا انا هللا لوسرايتلاق مجرايف امامط عمل ت ذختاو ةاش مهل تحذف ةأرسمأب

 ا ذات آو هبط قا ىبا أدي تح نؤدب ا ناك هاا ولسه آو هب الس ناخد

 هللا ىن اي ةأر م١ تلافاملها نذا ريغب تحذ ةاش هذه لسودهلا| اوهيلع هللا لص ىبنلا لاف ابغيسي نإ مطتس لف

 ىلع حبحص ثدي دج اذهع«انم نو دذخايو مهنمدخ | انا ان يرو وبيشتي الو كلفت ل١ نم مشتحت ال انا

 « هاج رخن لو لسم طرش
 وليت سرامم ِ زئانب ىظساولا ةملسم نب دمحم انث ىئاهيصالا دهازلا هللادبع ندم ادعوا 4 انريخا 9

 ١ لائبلاو.رمخا ر نارخ معن اوحيذ مهما امهنع هللا ضر هللادبعنإ راج نع راندن ورمتو ريب زلا ىلأ ن نع ةملس نبا

 ل بص ثيدح ا ذهبا مهني مو و لاغبلاو رما نع لس و هل او هيلع هللا ىلص ينلا م ابرتق ليملاو

 * هاج رخن لو و سم طرب

 ن دواد أنا ءاطع نب باهولا دبع نأ نب بااطىنا نب ىيحي انث لديعلا رع ن نسما م« انربخا »

 ينلا أف ة ةورع امبح ذفامهيكذي ةدب دخ دمي لف نيبلرا را باصا هناا وهِص نب دم نع يشل نع مهنه ظ

 للك انا ةورعاغتيكذف اهيكذا ةديدح دجا ملف نيبئرا تدلنسا ىلإ هلال وسرإب لاف لو هلاو هيلعهللا ىلص |

 « هاجر خيو ىبشلا ىلع هيف فاللتخالا عم ماسم  طرش ىلع حيمص ثب دح اذه» لك من لاق

 ةشيبت نع حببللا ىلا قرع دلاخ أَنا تاهولا دبع كا )اط ين نب ىيحب انثبوقعي نإ نيا,« انريخا.»

 تجرن# ةيلهاجلا يف ة ةريتعرتمن ابك انا قل لروسد !لاقرسودل !و هيلع هللا لص ىن :ةايحربلا اسلاق هنع هللا ىطر

 حيحص ثيدجاذه#اوممطاو هللا ورب و ناكام رشي ا يف هللا وحنذا 0 وهل او هيلع هللا لص هلال وسر لاتفان ىصأت ف

 ه م اجرخم مودانسالا

 ميثخ نبا نع مي رج نبات دم نب جاجحانث.جرفلان ب دمحانت يف ثلاهثادبع نب دمشركب وبا 4 انربخا لف

 وهلخدف اواكف !واخداف امامط لانذخنا انا هلال وسرإب تلاق اومجرارف امامط محل تذخناو ةاش مهل تحيدف
 تحذ ةاش هذه لاه اهنيسنا ردع رة دخلا لرد اوهيلعّشا لص ى ريدا 0 وهيادصاو

 هيلا تون اناانمن ذومشت<الوذاءمل !نممشتحتالانا هللا لوسرإب ة ًارملا تلاَقف اهلها. نذاريم

 لاس بلا ما بما د لبلاد را يم واو ؤ بن رلج نع ده نبو رم وريبرلا يلا نع هملسن « دا ما ١

 : «(م)ليمخعان رع ميه و لاغبلاو رمل نعمل وهل .اوهيلع

 ةو رع اهب ذه امك ةديردح دج لظ نوم را باصا هبا ٍناوفصن مش نع ننيعيلللا نع دنهىلان 0 دواد |

 ةورعامويك لف اهيك ما ّرلاببدح دج لق نيبنرا تدطصا ىنا هللا لو جراي اف لسو هل اوهيلع هللا لص ىلا ىن

 *« (م)لك معالق لك فا

 ةريتعر تمن ايدك اناهنلا لو سرإب لا انفلسوهل وو علل لص ىبنلا لجر أس ةشييبن نع حيبللا يبا نءءاذملا 4 دلاخ )ف
 * م ا ميمأما وَتاور وره إم رهشما يفآلا رصذي لنان رست ةيلهاجلا ىف |
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 ا ا -- - موو + سيصام 3 هيلل»
 لامانع ةبمللانت رغعج نب دمعانت ينا ىندجي لزتح نب دمجان .ههلادبع ان ىيطقلارمج نب ذمحا م انربخا إف
 اعطت دق ةف اذافةيرذملا قرط نم قرط ىف ورمت نبا عم هتررص لوقب ريمج نإ ديزعمياتعمس اق فر# نب

 نملسوهل ١ أوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نعل رم نب الاف اوقرفتف اذه لمف نملاقو بضففلاة اءومرب ةجاجد

 ا *«ةقايسلا هده هاجرذم إو نيخيشلا ط ريثلع حب ثيردح اذه *ناويلاب لثع

 | ىسيعنإ هللادع فلخورا انثرشننب لاله انث ل بلاط يبان ميه ارا انئالدنلا ديزب نيد « يبريخا »

 هل اوهباع هللا لص هللا لودسر لاق لاق امهنع هللا ىطر سانع نبا نع ةمرك»ءنع دييعنب نس وب نع زازملا

 مثيحلا أ مطق وانيجت ممل تاجمف هنأ أ مثيلا وبا ىصافاق انعانل جنذا نوإللاو كايا ناهتلا نب مثيلا دال ملسو

 هاج رخم ا و دائسالا حيمص ثيدح اذه «ىوشو خبط ومحللا

 نع بيبحن. ميرلاانث ىبومنبديبعانت دوعسمنب ديمسان: ىبوبحلا دما نب دم سابملاوبا م ةريخا لف
 | نعوردلا تاوّد حنذ نع ىهن هنا لس ودل او هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا ضر ىلع نع هبا نع كللاديعنب لفون

 « سمشتلا عولط لبق ةءاسلاب موسلا

 ىتادح ىع ازوالا انث ركب نيرشي اس فتاملس نب عي ىلا انئدح بوتمي نب دمع سابملا وا # انندح ف

 هللالوسر لاقلوشب أمنع هللا ىصر صاعلا نب و رمح نب هللا دبع تمم لاق ىلولسلاةشبكو ١ ىنثدح ةيطع نب ناسح
 |,قيدصتواهاو ” ءاجر اهتم ةلصقعدبع لممبال زا ةحنم نمهالعا ةلصخ نوءبرا للسو هل اوهيلع هللا لص

 ْ هد اجر خ1 ودانسالا سيعص ثيدجح اذه «ةنجلا ام تادلخ دا'الااهدوغوم

 5257 د

 0ع لبق ةماسلاب موسلا نع 0

| 
00 

١ 

 رب
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 | لامن بايع ا زيزملادبع نب ىلع انثث اصلا ىلع ةك< زازملا ن امام نب دمحا نب دمع نوع وبا « ةربخا جا د
 اوم هناا لو و هلآ او هيلع هللا لص يبلانا هتعللا در رباج ن كك ادس رعد. نع ةملتن نإ دان ان

 هارت

 |ةجاجداوبصن دق ةيتفاذاق ةنيدلا قرط نم قي رط ىفرمنإا مم تريم لاق ريج ن ديعس نع لاهنأا نع ةبعش ف
 [ملو هلاو هيلع هللالص هللا لوسر نر رم نإ لاف اوق رفتف اذه لمف نم لاق و سضغف ام ومرب
 *( مخ )نإ و رحاب لثع نم

 مذا نوبلاو كليا مثيملا ابا اع وفرص سابعن ! نعةم رك 9 نع ديبعز ساو نع ىسيعز هتلادبع# فاخورا )ف

 9 «حيحص و ءاوش خبط ومحالا وهمطقو تاجمف هن أما مثيملا وبا سمافاقانع

 م. ذ نع ىهنهنا ملسوهل او هسيلعتللا لص ىنلا نعىلع نعهيبا نع كلللا دبع نب لفوت نع بيبحنب 4 عييبلا 8
 « سمشلا عولط لبق ةملسل !موسلا نعوردلا 0
 لال ور لاق لوقت و رمنب هللادبع ثعمس ىلولسلا ةئبكحورا ىبثدح ةيطع نب ناسحان 4 يعازوالا ا
 اهدوعومءقيدصتو ا ماو « ءاضو اهسمةلصخئ دبع لمه ال نمل ةنم نهتالعا ةلصخن وسير السود اوهيلع هللا ىلص| ب

 * حيت # ةنملا اه هللا هلخداالا

 أ مابا هم ايضا واللا اوهن.يلع هللا لص يبنلانا رب ان ء لكوتملا نا ن ءاديج نع ةماسن « داح 9

 تح دف

2 
3 
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 دل . ددهكهك ا ةكشسا 3
 ومد

 ا | هه( جن ايذلا ب انك هج

 2 مصأعن نعد داجات كرابملا نب نح رلاديقانت ىرستلا لن للا 5 ,دأبز زأباق اناواايزكا خيشلا # انئدح د

 يلع. 8 0

 بن( دنر ال وهل ا اوهنلع هللا لص يب تلا لاف رفشدح وهوا ظنا كينر ضال را سادع نإ ثا نع 7 رك

 * ةأح 0 1و نيغيعلا طش لع 0 ثإ 3 اذه # يلم نا لبق 2ك ك3 تودع لهد ترابا ل 1

 نايبظ ىلا نع نامل نع هبهشأ :؛مييهاربا نب لسمانب ة ير نإ يرسل لدتلا وممن انادحإل ْ

 ثا” ىلع امايق لاق فا وصا ميلع للا م -ا و كر ذل ىلاذتو كراش لوقلاقهنا أعبذع للا ضر ادع ن هللا دبع نع ْ

 يو وو دع اهو كيلاو كن نم مبلل ريكا هللاآو هللا ميس ةلؤقعم متاوق|

 ر. | نترتاج نعراتن دْنبو تع نع ا بلا مصاعو ان ةيالقلا اننا ىرطنقلاع اقن دجان بدمع # انريخا 4

 35! ئمسو ع اذن ئسؤجملا فلك أ يخيف هد فل : يقام دغ للا ىتخ. سابع ن انغ ةمركعو ذي
 ءايبرخع لو نيخيشلا ظارتلع خي ثبدح اذه حلك تالله أ

0 

 لأ وراه ءنايمس اننا .ةبفعن ةظدقاا ىشرةلادجحمتن ةاعمان : يزملا ةملسم نب دمج نب دما « ىتريخأ ظأ

 0 اهم اولك ان االول وع هللا وق" قباجيع هللا رجا دا 'نع هنع ةرتلعن نو راهوهو ميكوىا ناأ

 | ميم ثني دح ! دهم اولك ايلا لتقامؤاو اك اولتقام اولاتقف قوكرشلا | مهمصاخ لاق هيلع هللا مداركذيإ 3
 : : : * هلح رت [ودانسألا|

 لاق رأ ا وماتت لافلام دما 0 ماا ظ يان ميه اربا انن ىريملاىسيعن ىلع « ىتربخا

 يول اوهيلع دلما سوم هرمنا عنو ا هللاادع نإ ري ماع نا ىلو م أيد تهمل

 اهقحامو هللا لاوسرألل ل ١ ةةمايقلا 0 يو ديفا روشصع لاك ناسا مامات

 # هأح ٍ و داتساللا ثا كدي اقع 5 ريق امس مطعم مه الواي قا 5 0 م ل
 6 ةساج + 3

 ا

 بس ب يود جم نوير ما داع باسات

 ,نوكرشلا مومصا خلاق هيلعلا مسا ركذنالام ولك انالوسابعنإ نعهسانع ةرتثعن لوراه. نع# 6

 نانا وم ْ

 1 ش5 ا
 ف : أ جابذلا فانك جس ا

 2 ١ لعام اقلا# قاوص 1 ماع هللامسا ١ !اوركذل هللا ليها ى ابعنبانع نايظوأ نع نايلسنع « ةبشؤ

 لا *( مخ كيلاو كنمميالاريكاةقلو هللا مسب ةلوقتم ما وقتال[
 :ققياط خطو ور مرج رإف نال نع ةيكعدد ترا ل

 : +( علك اناللاةيمسو ميدي يسوجل' يفوأ
ْ 

 #3 رض ءاولك اب متنا لثق اموث ولكا اواتقام اولاتغأ

 هللا لمص ىبنلا ' نع«ر رج ورم هللادبع ناربخت ىمأعنب!ىلومأ» .هص لدومعس راتدن ور مانع # هتييعنأ » ]

 | اهتحاموش 0 ران لبق ةءايقلاموانع هلا هلأس الا اهقح رينا ,ةوقاق اروغصءلتق ناسا نم املا 2 وهل اوهيلعأ

 ٍْ 0 ا * حصعبص# هن ىريقأه- انمار نايت اهتحلاغأ



 )حضي قا هل 2 وتلا )

1 2 

 ىشايعنب هللادبغ ىلربخأ به نانا مكحجلادع ن هللادبع نبدمحانثبوتمي نيدمم نايملاوبا4 نتدخل ف | :

 ١ 1 ةأجرخ و نيخيشلا طرشلع حيحص ثردخا ذه» و رخداو ىحاضالاا وك لاق اقرسودل !اوهلع 1

 هللا لص ىلا نعىدج ىنثدحو رمتن ثراحلا نب رك نبةرار زا كلللادبع ن ةبقعانثدحم ثراؤلادبع ْ

 « يص هاهتيحضا منغلا يفورتسمل ءاش نمو رتعءاش نمو عرف. ملءاشنمو عرف ءاشنملاق لسو هل او هيلعأ

 (1ع) ١ عيخاضالاباتك) 2207 عسس) < > ضيفا غم كرادتملا)
 1 حضرت لام هلذاك نم سو هاو هيلع هللا لص بلا لاق لاقهنع هللا ضر ةرب ره يبا نع جرعالا نمح . راادنع

 1[ : ةاحر ودان ا حن تثردحاذه «ايالصم نب رقتالف حبذن ملفةعس دحو نم ةرصعلا ةوانالضم نبرهالف

 ءاالص نرمالف انعم حضر لف ةعدس دو نطلاةهنع هلا ىضَز ةرب هيفا نغ هن هند سرع الا: نعرلا ةبع نع

 * ةمثلاقوفىرُملا نمحرلا دبع واو ةلوبقمةقثلا نمةداب زلاناالا به ون هللادبع هفقوا

 اثىدقلا ركبيبا ندححاتث قايفس نب رحل انث(الاق )لادن ركبواوديلولاوباذاتس الا« ىنربخا ف
 ١ هنذع ورم نثراحلا نمرك نةر ارْرْزا ئمهسلا كلملادنع نا ةبتعا يلا نئئادح تراول دبع نع دمفلاد نع

 ءاش ورك نمو عرف لءاشن 4و عرفءاشن م لاق يلسوهلاو او هيلغدتلا لص ىنلان ِء هندحور عن ثزاحلاْ

 ©« هاجت رخي لو ةانسالا مييحص ثردح اذه«اهحضا منلا يف ورتمرم

 يري رجلا نأ يأ نوراه .ديزباتث دوعسم نديمتانث وحلا دمحا ندم سابعلاوا# انربخا ف

 ةندلا لهاا لسوالا اوهيلع هللا لص هللا] وسرلا# لاقهنع هللا ىذر ىردملا دعس ىلا نعةرضن نا تنزع

 ا والايع مهنا ل- وهل او هيلع هللا ص ئينلا ىلا كلذا وكشف مايا ةلالثق وف ينحارضالا' مل اولكانال

 * هاج رخم مو دانسالا ميحص ثب دحاذه هاوسبحاو امئطاواولكا

 .ةرفدمخ ن ريهزانت ان“ ىدقملا صاع اان ى : اصلا قاعشسا نيدمح ان“ توقعي نادك سس ايعلاوتا # اندح 9

 هللا لص ىنلا نانامنلا نب ةداتق همت وهنأ ن نعىر دخلا ديعس ىلا نب نما دبع نع رع قان هلل دبعن. كيرش

 ه ىعاضالا باتكرخ ا ه

 باتك زوح

 انالصمن رالف حضر رفلام هل ناكن ماعوف ص ةرب سه ىلا نع جرعالا نع شايعنب هللا دبع نع ©« ةويح ف

 ١ « عي انالصم ن ن رالف 2 ةعسدجو نم ةرصلاقو

 ل حضب ملف ةمسدجو نم لاق ةرب ره نا نعهندح جرعالا ّنا' شايع ْن هللا دبع قربخا# تهو ناا و

 هبهونا هفقوا هانالصموب رالف

 ملا ولك ان” ةنيدملا لهاا مل-و هلاوو.بع هللا لص هللا لوس رلاةديعس يأ نعةرضن ىنانع# ىرب رحل و

 اوممطاواولك لاف امدخو |هشخوالايع منا لس وهل او هيلع هللا لص ىنلاىلا كلذا وكشف ثالث قوف ىحاضالا

 هجم + اوسيحاو

 ىلا ناهعنلا نا ةداتق هم وها نع دنع ىاأن :زغرلا دبع نع 0 ىانإ كيارش نءدمج ن4 ريهز 0

 م ح)اورخداو ىغارضالا اولك لاق رن هلآو هيلع هلثا للص

 00الف



 (:ج) ٍ ( يعاضالا باتك) عمم ظَ :.ةلتلامم كر دقبسلا 3

 21 « ةحصلاب ثيدعلل تمكحل حزنا

 ىنادخ ىنمارفز نب نايم ديلولان ةيشاني مج رفلانبدمجا ةبتعوا ان" بوقع نب دم سابعلاوبا# انندح

 زيك ر هاف: هزرفس ىف لسوف اوهيلغ لا سدا لور عمةمبس عباس تنتكلاق ةدج نع ها نءىملسلا ةوسآلاوا

 انلقو مارد ةعبسنإ ةحضا انيرتسشاف اهرد انملجر لكممخل ماس وهل اوهيلع هللا لص اا 0

 لسوملا اوهنيلع هللا لص ما لؤتسو انا مثلا اهمساو اهالغا اياحضلا لضفانالافف امانيلغ دل هللالوسران

 * ام محا ماعاوربكو عباسلا ذو نر لجرونْرَت لجرودبب لجرودي لجرو لجريل جرو لجر لج ر دخاف

 نءقارخن دايزان ةيلعز ليغمسا انثث ددسن ىيحننب بى ل" بوشغيإ .نيدمح هللادبعوبا # انثدح“»

 مس ودل او هيلع هللا ىلص نالوا اذان ةاشلا.حرإل يفا الو رطل هسا نع ةرقن ةنوامم

 « هاج رخو دا داتسالا 3 ا ممر ,لا

 :*ىشباءلا كابملا نب ترمحرلا دبع انئّلاهمحر ديبشلا ىيحنن دم نب ىيحنانث 'يناهن اص ن دم | دح »

 دحوم واحد. نادن ربةاش مجضاالجرنا امبنع هللا ىطر سابعن هللادع 0 ء مصاع نعديز نبدامج

 ثردحاده#ارمحضتنا لبقكن رفشت ددح اله تايومانف : ناديرا سولار اوهيلع هللا ىلص ىنلا لامفهي رفش

 » هاجر ملو ىراخإلا ط رشم ع

 1 املا ادمن َلضفا)

 نب هلل أدبع ع نعةمركعن ميلا نم ليشازس مرعب وم ن هللا دبعانن نا رهمن يدم ان رافصلاهّللا دبعو اع انربخا

 ار هواك انالف هيلع: هللا سنا مسا رك ذ ف ذام'نولوبلاةمهث ايوا ىلا ثوح ويل نيطارشلا نا واهبلع هلا ىطر سآبق

 امي شم دو ا هللأ ا امه اولكاب الو لجو نع هللا لاذ هولكف هيلع هللا مسا ركذ.ملامو

 1 ٌْ * هأح م و مسم ط رش

 انبواتعَي هللادعاَتس ىرقللا ديري 00 اسقزارا موا وبان 8 نرحل 4 د و

 هلال ور عيقمبس عتاد ثنكلاق هدسج نع هيأ نع ءيبللا دو الاول مدح رفز نب نامعانث 4 ةق 5

 لج لك عم م او هلاو هلع هللا ص هللا لاسر اب 0 ا ارفس ليطلب هيلع هللا لص

 لاق انعامالغا اياغصلا لضفا را لاعف ام انيغدتا هللالو راي انلّدف ثارد ةعست ةيحضا ا رتشاف |(هرهان

 لجرون رق لجرودب لجرودب لجرو ل 5 'لجرؤ ل جرن ,لجرذخ رسولي لست وسر 0 5

 1 « ةينع نابع ء(ت اق) اءيمجا ماع اوربكو عباس / دود رش

 « ممر ؛ هللا كنج رانج رنا ل ايفا رحصذا ناقا هلا رالىباهننال يس راي لاةالج رنا هبا نعق رقن ةءواعم «نعو )9

 هللا لص يبلا لاقؤهب رش دحر هواش يا ,.ابع نا نع ةمر 2 مدأع نع ديزز « داح »

 0 ءدعطلا نا لبقكت ”رفش تودع الق ارد م ٍنادبرا ملسول او هيلع

 هيلعهللا ميا ركذو حذام نولوشلاق مهئايلواىلاذوح ويل نيطايشلا ناو سابع نبا نع ةمركع نعم كامس 9
 *(م) هيلع هللا مسا رأ "كور عرزعالال 0 ٍركذن لام و هولك ايالف

 كس عتيج

 3 يحضالا عا 0 لب : 0-6
2 



 12 . ع ضانضالا قناتك 2... م ,, عوسننإلا < م ( ضيخنتلا عنم كر هتعلا )

 نع ىحضانا لسودلاو اوديلع هللا لص هللا ل وسر سا لاقو هسفننعشبكو لس وهل ار اوهيطتلا لض ىنلا نع شبك |

 ٠ * ىخنلا مكحلا نب نسما وهاذه ءانسل اواو هداج رخإ و دانسالا مييحص ثيددح اذه «أدب أى قخضا اناذ

 ةيرهازلا ذبابة +ءاهن ةيدامم نع بات ندير :. بتلاط ىلا ن ىتيحانت لدعلاب وقفه ن .نسملا (انربخ :

 هتيحضا ملتوهل ١ اوهيلع هللا لص هللا كور ,مذلاقلسوهلار اوهلع ها لص هللا 1 ةوييما عرب ريغن نب ريبج نع

 » هاج رخي ملو دانس الا حيرحص ثددح اذه«ةئيدلاانم دق ىتح اهمهممطا لزا لفازمل حلص ابو ايلاق مرف لاف

 نمرلا دعاني (الاق) راغب : ندم و ىتثلان .دجحانت بلاط يبان .ميهاز !انثىرجملا ىسيغ نب لع 4 يلريخا د
 رسصح

 ل لقدر ديلا دب نوم ةيبددحلاموب انرح لاق هنع هللا ىضررباج - نع ءريبزلا ىلا نع نايفس نع 5

 ةيدبلا يو ردقو هاجر - ورم طش لع حيحص ثردح ا دهو ىبيللا قبلا كرت أر رتشنل ملسودلا اوهيلع هللا لص |
#2 

 ٠ ةاشا سايعن هللا دع نع ةرشع نع 0

 رك دقاو نبنيسملا انن قيقش نب نسألا ن.ىلعانن لالهن ميهاراانث يرايسلا نمابعلاو ا انربخا 0

 زتش افرعنلار ضف زغس ىف لسوهل أو هلع هللا لص لا لوسر عمانك لاق اههنع لا ىضر سابعنب هتلادبعنعإ ©
 »# هاج رخو ىراخبلا طرش ىلع جيعض تيدا اذه# ةرشعنعروزدلا يو ةعبس نع ةرعبلاوف غن

 4 9 ا . -_- و

 هّللاىضر هيبا نع لع نب نسما نب ديز نع )١1( جرزب نب قا نع دعسنب ثيللا ىنثدح ماس هللا دبع لماصوبا | سم
 ناودجنام دوجاب بيطتناودجت ام دوجا سبلننا نيديملا ىف لسوهل اوهسيلع هللا لصةّللا لوسر انرسا لاقامهتع  .ذ

 ( قاس ةلرجالول هراقولاوةنيكسلا انيعو ريكا يظن ذاو 5زيشع نغروزطاوةعبسن هع ةارعلا دمام نتاعان عضل ف

 نأ َ ١؟لادتعالا نازيم بح ام ذ( ١

 ا ه«رع.م# اذنا هنع ىجضا اناف هنع ىحضضا نا مو 3 هيلع هللا لص هللا لور ىنرصا لاقو هش نع شبك و أ 0
-. 0 35 

 * ىتخالا يملا 31 نس تاهل 1

 سلو يعتزم الوسم مخلاةنلوع روم عز و دج امن عشرا يا

 « مي ب ةندملا انمدق يح !مءهمع 2 ناب وايلاق مكر فسلا يف هتيحمل 0 | 3 اجا : نا ش 3 1 أ لو ]| لخأ ِ

 هللالو-رلاقةءدي نيغيسوحن اب رح ريشع نعددبلا يور راج نع ريب زل' ين نع «ىذرتلا»

 | ةيدبلاالاقف ريب زل ىف نع ريهزو كلامو مب رج نبا هفلاخو (م) ين : دملا ىف ركب ا هل تازما

 50 دا ناي+ نع ءاجو *«ةعبس نع

 رضْط رم يف لسو هل او هيلع هللا ىلص هلال وسر عمانك لاق سايع نان ع هم رم ع نكمل

 *(خ)ةرشع نع رؤزإلا يفو ةميبس نع ةرقبلا يفانك رتاثافرحنلا
 هللا لوسران ما هيا نعىلع ن/'نيبلا ندي لزم جدن قاد انع ثلا ىثدح اص« للادبع »

 دجنام نمسساب ىجضن ناودجتنام دوجاب تيطت ناودجنامدوحا يلدز . و هلاو هيلع هللا لص

 | هي تكلي هل اةلاهج الوادرأق ول و ةنيكسلا انيلغو ريبكتلا نظن ناو ةر شع نعرؤزملاقةمب2 نع ةرقبلا

530 



 )4 ج) ( يحاضالا ب اتكو 4فشا)] ( صيخلتلا عم ك ردت 2

 هيلعشا لصللا لور هن ىجنض يذلا شبكلا هناك لاف شابكلا زفر بس لنرقا نغأزلا مغذا نش «كىلا راغافإ

 « هاجرخم لو فائالا حمص ثيدح اذه ل.وهل 7

 هللادبع نب ىبحم ىنريخا تهو ثاذما مكحلا دبعنب هللادبعن د ألا بوتع,ن دمح سابعلاوبا « امدح د

 رياجنا انثدح ةملسى نم لجر نعو هللاديع نب تلطملا ن ءتاظلا ىلومو رمت نعنمجرلادبعنب بوفه و ملا-نا

 ىحض ةنالاتلو هتبطخ نم غرف اف 9 لضولو هل اوهلع هللا لص هللالؤ در نا اهربخا هللا دبعن ْ

 * ىتما نم تي ىغعاذه موللا رب رك !هناو هللا مسن لاقو هسقلب وهن هعذف بكب ْ'

 نا مصيف دم اك عسل يشيد هان طفلا اح ادءلاركب ن لعن دم ندحلا ولا « انادحو

 نت

 تي

 5 قمان نعو ىنعاذه مبللا لاقت هتيحضا

 بوا يبا نب تلعن ان ئازعملا درتنإ هللاديعان” هعزخ نب ىرسلا انث كي ياه اضن دم انثدحو و ٍْ

 لسوهلاوع هي هناا لي ئبلا كردادق كراكو ماشهنإ هللا دبع هادج نع ديعمن ١ ةرهز ليمعوا ىنثدح

 ناك لاقت هلاع دو 5 حسقريتصوهو لسؤهلاو او هلع هللا لص هللا لوشز ناد ذأ بتز | هه تبهذ

 دياسالا ةحيصالك ثيداحالا ةذه«ةلها ميج نع ةدخاول“ ةاشلاب حضن سودا وهيلع للا لَض هلال زوترأ

 نءالا ىزجتالاما هوت. نم فالغ مددعىمحال قاما نع ةدحاولا ةاشلاي ةحضالا يف ةصخرل يفي

 00 هم عم 11 هدوم ىس وم نب رشا ١ انا احسان صدك ع "43 0

 ملسودل اوهيلع هلئأ لص هللا لودر تا اهريخ للادبعت اتا يلم يم لعرنم هرمنا

 * ىتص !'نم حضي[ نمو ىعادعإ

 هدفا ملس وهل او هلع هللا ص ههالاوشر 2 لاق هدج نعهيبا نع مقار يتانب !ىنادح ةزغنإ « ةرامع ِ ْ

 هلع هللا ب صينلا حسم دقو ماكنه ن هللادبع هدج .:رءدبعم نب ةرهز ىتدح بوا يتان © ديعس أ
 ةدده# هلها 6 نع ةدحاولا ةاشلا نعقي لسو هلاو هيلع 0 هللال وسر ناك لاق هسار مو هلاو ِْ

 »+ وح ثترداحا

للع هللأ لص ىنلا نع شبك ن يشبك يلع حض لاق شتح نع م نعءاتسحلا ينانع 4 دا ِ
 : مل اوهة

 ملسو ل ودبل هلل لص هللا لور يذلا هدجت نع هيبانع مقار نبا نادح نغني ةراحتنغ ابان يح

 مما ريك للا و هللا مد لاقو هسغ وه هعذف بكب امد هتالصو هتبطخ ترم غرف الف رسنلاموب سائل حش

3 

 4 0 د :

 و



 7 2 17 2 0 ناو

 7 ص 7 مى

 ا اا
. 

0 

 0 «شفال ةتانكر ١ 427:3 مق ١ 4 6 ضيخلإلا غم ك رادشسلا)
 ص هتماو دمح نع مهللا لاقفاهدحا حذف نيت و نزلو ليقف أيام نيج نيشبكسل ىحض سو * هلاو

 #3 مثلا ىلهههثو ديح ونلاب كلدهش

 ش 0 قل 7 3 :زخ نب ىرسلا ا( الاق )لدعلا بودع 35 ننحلا التراس : ٠ سيرا ©« ىتدح »

 1 ىحضلاق ةنع هللا ئ وحر ٍديغس ىلأ نعهيبانعدمج ن رفعج نعىلا ىن :اديح ثان ن ١ صفح

 . لا يدعم ولك ايو داوش يف نع ل اكبر 95 شيكي لسومل اوةيلع

 « هاج رخم و نيخيشلا طرش

 ْ يدر وار داى ريخاو لاق بهو نإ هللا انهن رهاب رجل 5 توقعل نب دمحش ساببعلا وأ 012 فخ 0

 ْ محو وهل اوهيلعتلا قص هللا ل وةثرذا هنع هللا ىضراةدج نع هبلجمو ردا دنعسيلا نب نم رلادبعنإ 0

 ْ * ةاجرخ لو د انس 'الا عييحص.ثيددا ذه# ىتما نمضي من منعدم اذه مهللا لاق لضمان رقا اش كبك حبذ :

 ٍ كيبلانا 3 ٍَء 0 اننثو رن ةواعم انثرضتنلا نيرا دما :ق 0 اا نب ركحبوا خيشلا 0 ايربخا ٍِظ

 | لاف تيثلا لها نع نيئاشلاو ةاعلاب ىتيضن انك ة نسلاتنماعامدمنء اذا لعلها ىناخ لاق( )١ ةح رس ىف نع ص أعنف

 هاج رم و دائسألا مديح ثيردح اذه «لخبلاهاعاذ وعز انباريج نا ىلها

 كاس نإ مادته قري رح تهو نبا أ َّ . مكملا دفن هللاذبعنب دما ب اومن 3و مح شابعلا وه «انئدحإل

 ١ "هل اوةلع هللا 0 هلال صو نان هن هللا نضر ثفاصلا ن ؛ ةدادع» قفاسا نكي سأ نب ةدابع ٠ عب ربصن أ نإ مان نع

 * هأح ري مو دانسالا 0 اذه وةلطا نفك ديخو نرقالا ش كلا ةيحضلا ريخ لاقإ-و

 اطل اثر نديل ولا انيرامع ن مائشهاتت قزا رلا.فسوت نب تيهاربا ايلا ظقاملا ىلعؤاا 4« ينربخا 9

 ًانادضلا ءارش ىلا ةيحص#لتناكو قرزلادعش عم تجارخ لاق هسا نع نسسيلخ نب هيرست سنو ع زيزعلادبع

 راشاف مم ٠؟ةرجشلا باعصا نمىناديسا نةفذحهمسا )١(

 ٠ او ل للا ملنلا عنو ويا رشوب كنار نيالا ليقياع ع نيشبكب ىضرسو

 م« غالبلاب يلو ديحوتلاب كلدهش

 0 لش سلا ديسندا ن رعت أ ع نءدمحخ نب رفعج نع ثايغ ن # صفح ف

 1 « (م خ)داوسيف لك ايوداوس ىف يشع ل يظن نزقا نش 351
 ش 01 زن لويز كابنج قشيد نع ديعسىلا نب نمحرلادبع نب عيب رنع 6 يدرواردلا )»

 ؟ محو + ما ن نمحضن 57 ن4 و ىنغ ادهمبللا لاقليم نرقااشبك مذ

 ٠ نيناشلاؤ ةاشلاب ىعضنادكة نسلاتمظامد اللا ىلع لها ىاح لاق ةحمرس يبا نعرساعنع ناب نعم ةدئاز »

 لن لطلاا اًساما نومي باننا ريجنا قلما لاتف ت بلا لهأ نع

 0 هللا وطنا تماصلا نب ١ ةذاع نعهبا نع ىمسا ناب 'ةدابع نع رصن ىلأ نما نع كمعس ن4 د 2

 #3 مو ةلعا نفكملا ريخو يلا كلا ةيحضلا ريخ لاق سودا اوهرلع ْ

 ءار ىلا ةيضدل تناكو قرزلا ديعس عم تجرخ لاق هبا نع ةرسدم ن سوت نع َر 7 رملادبعنا# دبع 9 |

 اياحضلا و600



 (:ج) 6 اضالا نب انيك 5 ( ضييلتأا عم كر رعتسلا .

 « ةرب.نله ىلا نع ثيردحلا اذهدتتسا دقو هزمملا ن مةنسع ىجرطأ ىلا لاجل

 دمع ني زيزملا ديعانن خس ونتلا نامثع: نبدمم هاج وبا اننر ازيلاكي ريش ني ديبعأبب كيا | خيشلا م هانث دح

 لس ودل اوفيلغّتلا لص هللا ل وسر ْنا هنعهللا يضر ةربسهىلا نع هللادبع ن حابد نع لام ينانع ىذرواردلا

 «ن زادو بمد نميلا بحاءارفع مدلاق

 دؤاذ نعينينملا ميه اربانن قاحسانب ميهار ربا انب قضي ارفلا دز نب لعام ةديبعنب ركبوا #« اندح »

 0 ناضضلا نم 1 مل وهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلا# هنع لاى ضمرةر. هينا نه لافت ىلا نع سيق

 « زمملا نمديسلا نمريخ

 0 ديوسن ةعزق | ىسوم نيذسا 9 تراماسز ' عيبرلا انث دمجشن بوس سابملا وبا | بدع هد

 ا ب | اا الجو ناهنج فا ىضر ةريرهوبا ىثدعن ثراحلان ىقنح نع ةدانجن ةملس نع جاوملانجاجملا
 اهزيخوه هللا وسراب لاف ريس نيمسزءملا نم م عدجو سيبسخ لوزبمن اذلانم عدج ل ب وهل اوهباع هللا لص

 5 هاجر خم ى ةلبسالا حيحص ثيدحاذه# ىنغا هلل !ناف هنحعط لاةفهب ىحضافا

 نإ ميهاربا 5 مظبجنب دات ىلالملا نيل نب ىلع انث ىناييشلا بوعي نب دمش للادبعوبا # انثدح )ا

 هللا لور نا اهنع هللا ىطر ةشئاعنع دم نإ مساقلا نع نيسملا نب دوادنع ىلبشالا ةبيبح يلا نب ليعمسا |

 ف هن يح ضف سيل : ام يقف هبال نب مم سقف منغ صر عيطقت صاقويبا نإ كهس ىلا ثعب ملسو هلآ اوهيلع لا لص

 *« هأح رخل و داتعالا حيخص ثايدح اذه «هب رم

 هللا لبعنع نايمه دنع ءعيكو انثيفا ىتثدح لبنح ىرب دمحانب هللاد.ع انئىيطقلا نفعج نب دما # انريخا

 هيلع هللا ىلص هللال وشر نا اهبنع هللا ىطر ةر.رهيلاو ةشئاعنع نج رلادبع ن ةمل-ىنا نع ليقعن. .د# نبا

 0 ةهل سم ا نعةينسملا نبا نع طيسقن هللادبعن الزب نع قاع ان اواو ر«زعملا نم ةنسع ىجتضا نا نم يلا بدا

 ْ *«نبوأ دو مدنم يلا بحا ءارفع

 «زمملا نمذيسلاا نمزيخ ناضلا نم عذجلا عوف لم ةربرهىلا نعلاهن يلا نع سيق نبدواد نع 4 ىنينملا قاحسا وه
 ناةرنهوباىتثدح ثراحلا لن شاح نءةدانج ني ةماس نع جاجملاا نب جياجملا نكدح دبوسن هعزق

 يراخللا لاق ةماع ىرملا لافوباو فيعبض ةعزق (تاف) يمص« يبغا هللا ينراف 8 حبط لاق هب ىحضافا امه ريخ

 ّْ #« رظن هث دح ىف

 21 ادلع هلل 'ىلصفتلا 0 نا ةشئاعنع ء.مياولا نع نيصملا نب دواد نع ةييبحي ان ليعيسا نإ جيها ريل د

 عهتلادع ىف كات ميهارإ (تاق) حيحص مهن ر مع يفهن يحيضف سا مم قفا !ميبسصف منو نم عبط دعس ىلا ثعب لس و

 | وه هللالو سراب لاف نيم زعم نم عدجو سيببخ ٍناضلا نب عدجم ملسوهلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىاالجر

٠ 

 هلآو هيلع هللا ص السرب ةر يع يناو ةعءاعرا نع ةيلس :ىلا نعليمم ندمحن هللا دبع نعوم نايس و9

 ج 0 اة بو



 ا

 عك
 ا :

 | لاقه | شرع ب نكي ' مصأعنع نارقسا:ب ةفذحو ا اننةعزخ ن.ىرسلا 30 0 اه نطاص ن دمخ # [ نون 8 در

 31 |لوق لسوهلاو هيلع هللا لص هللا كرم د ولا اعلا تن اذ اغف ةانغ يق ئل- لا دوءسمنب 0

-- 

 2 ىنثلا 5

 ناضل ضلا نم عذجم يحصا نالت تلاق لسوهلاو اوهنلع هللا ىللص ىنلا جوز ةملسمأ نع بيسملا نب ديعس نع طيسق نبا

 03 عا مج "ع رضلا ةعوطأملا ىا ()

 ١ ج).. (ياضالا باتك) 0 - عم ( صيخلتا عم ك ردتسلا 4(2

 و داتسالا 0 ثردح اذه 0 اهّؤأ لما ةملطصلاو 0

 ٍ ' 0 هل 2 0 دمع باحصاىئزاةلايف 50 دو -- تا نسر ذأ

 ارو رست عمانك لاف ة ةنء نع نم لجر انيف ماتف هنالثلاو نيعذملاب ةنسملا ذخايانكف ناسملا ملا و انف

 ا هلآ اوهيلع 0 0 و اب ادكف ة مويلاا ذه لثمان: :: اصاق لس وهل :اوهي اع هللا ,لبص

 «لسلاوننسم مشا هيف ناجصلا ىو بكن ميضأم نع ير .ىثلاءاور ثلا هنمىفوباميفوبعذجلا نا لو

 « ىناديصلا مساإلو فلك , مساك نع ةسشءاورط يع هاهم فون مىقو ١ عدجلالا

 ا

 لبق ناك اذا ملسودل او هيلع للا لص هلال وسر باح هم ناكل ةنينجوا ةن نم نم لجر نع هيبأنع بيلك

 1 ى ىزمي ةعذجلا نا لس وهل او هيلع هللا لص هنئالوسر لاف اش ا دخاو نيعدج اوطعا نيمو وا موب ىحضالا

 امنع هللا ضر ناخيشلا هاجرخي ملام وهو بيلك نب مصاع نع هيف فلتخم ثردح اذه« ةينالا هنم ىزجنا#

 ماما هايس مثهيف ينادصلا ركذ ىلع اومججا نادعإ حرص ىدنع ثيدحلا وهب جاجتح الا ىسفنل تط رتشا دقو

 ا ش : « هنع هللا يطرد يي يروثلا ديعس نب نايف ةمنضلا

 نمحرلا دبعو .ريخا هم دنا ًاناركملا ديعنزب هللادبع ن نت اتا كين وقع نب دمح سابملاوا 03 دح 9

 نال لاق مس ودل اوهياع هللا لص ىبتلا ج اوزا ض» نع بيسملا ن ديعس نع طيسقنبا نع ليقع ْن نال- نا

 نب هللادبع نب دب زب نع يش رفلا قاحسا نب دمج هاو ره زمملا نم ةنسع يجمضا نأ نمي بح ا نارطلا نم عدجم حبلا

 ٍْ « ةملس ما ل 2

 ا ٠ « هوفءض يع (تاق) حصص« اهلك اهؤارطا ةملظصملاو

 عك سو هلآو هي هل سدح باعجا ىزانلا يف ان نسوا انك لاق هيا | نع بيلكنب 4 مماع إ»
 | انك لاف ةنيزم نم قجراننيف ماد ةنالثلاو نيع ذجلاب ةنسملا ذخان انكف ناسلا رحنلا موب انيلع تلفق سراف

 لاَ ةبالثلاو نيتع ذاب ةنيسملا 2 م ويلا اذه لثم انباصاف لس و هلاو هيلع . هلا ىلصص هللا وسر عم

 اى يملسلادوءسم نب مشاجم ١

 ب1 نب مضاع نع ةبعش 3 رفعج نب ع 9 ينا انندح لبثح ن نب دمحا ن كادت ق اخس ْن 2016 انئادح ف

 ا هللادبع نب دب زانت ققاحسا نب دما ىلعالا هيل دعا ىنملا و انا 1 قاحسانب 7 ب وبا 0 9 دو 0

 ا ىبادصلا هتف مصاع :٠ رعوزوللا و م يف و , عدجلا نا سو هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر

 ناضلا نم عذجت ىجضا نال تلاق ل وهل 1و هيلع هللا لص ىبنلا جاوزا ضب نع بيسان ديمس نع طيسقن با إف

 سا
 .٠



 سلوي نأ ىس انث' يلا ىف :”د> ىربلا رن لن ن6 دهازلا هللا دبع ن دم هللادبعوبا # انربخا ف |

  هأج خخ لو دانسالا يحج

 (؛ج) عىعاضالا باتكذ 60 ( صيخلتلاعم كر دتسلا )
 لاقنرقلا ةروسكم لاقةعبس نعلاّةفة رقبلا نع هنع هللا يطراطلا -ءالجر ناىدع نب ة ةيحح نءليبكن ةملس

 نيعلاف رشتس نا انما م وهل اوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر زاك و لاق كسنأاتفلباذالاق ءاجرعلالاق ك رضناال

 «ىدعن ةيجح نع ليهكن ةمل-نع ةبعشوئروثلا نايس هاؤر «نذالاو

 ءاجرعلالاةسأب اللاقنرقلا ةرو-كحم لاقف ةمبس نع لاق ةرقبلانء الع ل جر لاس لاق ناين« تيدحاما 9

 «نذالا ونيماافرشتلذا ملسو هل أو هيلع هللا لال وسر انا لاقو كلنا تخلب اذا لاق

 رمواوىكايطلاديلولا وا انن ىضاقلا قاحمس !ن ليما وا ثيدحاماو »

 لاكي ةرثلا عز هلا اعت م -لوقب ىدعن ةيجح تعم لاقل رهكن .ةماس نع ةبعشانت (الاق) ىضوملا

 ىدعن 3 جح اد 2 لو هد رك 2 دحام لأ هذههنذالاونيعلاف رشتسإنا لسودل | أوهيلع هللا لصدللا ل وسر

 د هنعهللا حر يلعن ينم وأ ريما باها ا

 تليق يماسلا دبع ن هد تن أ للف ىف نسما دلاخن دير / ىنأ ل-> ى :.عرلا ديمحو بأ ىتدح برن زونات

 لس وهل اوهيلع هللا ص هللآ ل ودضو ىمن اع كح لو كعيشتا 5 :لاَق ىعزو 0-52 كور تلازاعب- تلتف

 ةليصاتتملا و |مخاصودج ىت ١ م ةصاتس ' لأ ه رفصلاو ءأ رس ]او ةعيشملاو ع امدنلاو ةلص ال ةرفصلا نع

 حو دفنا هَ يبكلا ان يكملاو اهم مع متقلا مول ةعيشلاو اهنيع فحتتىنلا ءافحتلاو اهم ذخا ىلا

 نع هسا نع س واط نا ىندح مداعن لعاتت ىادقلا قاحسأ ْن 2 3 تومعتن دمح سايعلاونا## اد 0
 - ِ أ 4 . 7 3 0

 ن ديلا ىف ؛ عم ٠؟نانسالا نم ةنثلا طوقس مرثلا )١(

 نا لَو هلا هلع هللا لص هللال وتر احا لاقوة كنفلا تدلع 151 لاغءاجرملا لاقَوَمُأب ال لاق ترقلا

 34 ةيجحنادتحملو « مص «نذالاونيملا كا تس

 تح 1 تامقدبعن ةْيَدَع تسالاق ىرصلا دلاخ ندر قدح ىف :دعرلا ديمح ىلإ ن نع دير نيرو #

 ىعزوجالو كنع زر هللا نأ ديس تاق ةأمس ىنتكج القا ل '6 هته د ءامرت ريغ ىنيجسي ئيش دج ف اباحضلا س ملا

 تت تا ءاقحنلاو اهم رقر سك ىلاةلصاتسملاو اهخايصأو قس ىتحام الص اتنين يلا ةنهصلاون!ستكالاو ةءيشلاو
 «ريسكلا ء! رسكلاو اهعضو دكر ةعيشلاواهع

 ءابرجلاوءافجملاو ءاروعلارذنلا ف زوجال اعوذ رص سابع نعوم |نع س واط نب ىثدح مصأع نيلعو

 ايو 0 لاق جرملا نع هلأتو آف ة كرّضنال ل !اقنرَقلا ٌةروسكم ْنَع هلآ و لاق ةمط نع

 5-3 يتثحاالفا لاق لْوَه اه امته ركف (؟)ءامزتري_ءىجحتا اعيش دجارف اباحضلاس أ تعرف ياديلولا انا ام

 ءايرجلاوءامحلاوءاروعلا ( رذنلا ف زوجتال ]وهل أو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق اهبنع هللا ىذرسابعنا

 يو + كرم 00100 تبي نمط دعو كاست يا

 ا 0 ام لاوسر ىهأ ما كاب االاناو كش كلا من لاق

 ا ماد

 فلس
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 0 2 م 0-0 اعلا

 -- 0 3 ةلب اهلل

 #3 هاجر ملو دان 0 حي ثيردحاذه# ءاعادح واءاندوا ءاق 2-1

 ؛ 4
 لرع ليا رسا انا ىسوم نب هللا ديبع انث دوعسم ن ديعس ان ينوبحلا دمحا نب دمه سابعلاوا # انربخا 9

 رءقادسا انع ايدج 0 ١) 1 ى رفعجن ىيحنانت 0 دم 0 د

 نذالاو نرَلا ب ضعاب حضي. لا ىه هللا ىب نا لع نع بيلكْن ب ى رج ثعمسةداتف نع هريغو «ةدو ىع ين نبا اف

 ا دايموند ءهبلع هللا لص هيدا لوشن ىهأ ىلع نغ بايمنلا نب مبدع احنا وناانت شابعن * ركبوا 2 ْ

 ا 0 ١ و ةياعهنلا ليسا ل ؤسرناكو لا كاسنلا ت ةلباذا لاق هاسرملا لاق كزضب اللاقئرقلاةز ودكم كاشنلا

 (1ج)  (قيناضالبانكذ) 2 00:) 2 2 ضيفا م3 ردسلا)
 ع ااه *' هاج رخم لو داتسالا:مييدص

 00 2 0 000 0 ذاب 0 لاند قاحسا ن ن هللادبع ت4 1 دج ,

 بطملا 5-5 سيلا نا 7 كِل 0 ةداتق لاق“ وأ وانرإلا سلا 5 شو هلا از

 1 : * ةأح 00 اذه «كلذ قوفاق فصنلا

 نرش نع ق اح ساونا ات نع نركب وانت رايملا دنع نذخاان بوم ندمج شاملا وبا 4 ض0 9

 000 .اتلابيحضينا مس هلآ او هيلع هللا لص هلآ وسر ىف : لاق هّنع هللا ىطر ب نااط ىبان لع نعءنامنلا

 نيملا فرثتس ا مل رهو هيلع هللا لصهنلا ل وسر ان صا لاق هتع هللا ىط رع نعنامنلا نحن رش نع قأحسا ىنآ

 ةرادلاوا 2 . ذا فرط مطقأع ةلباذلا قاحسا والاقا ,ةءارخالو ءاق را ةرادم الوةلباَمع حضي الو نذالاو

 هأد 0 2و 00 ا ا 6-0 كبردح اذده# 4 ءاقركناو ه ةقومشأ | ءاقرشلاو ن ند الإ تناج نم عطقام

 دمحااتي ىماعلا لم كندا( ان دح )سره اجتحب ماما ىلع ن ف أحس ىف نععلا نب 00 ةدابز هنظاو

 نعل ىكر ىلع نع 5 ءّق |ديسأ 1 7 نب سبق اذب ا 00 0 السلا

 ةملتت ' - و+ لوص الا يف ضان )١(

 0 حيف ثيدح اذه * هللادنع كتيحضا ماع كل ذف

 «حيحص» لاذ قوف ايه صنلا بيطعلا لاف بيسملا ن:ديعسا كلذ تركذف

 ثردح قهبّمع ف قاخسا و١. لاق ليثا رسما (هعان) حيض« ءاعدجو ا رخو ءاقرشوا.ةرئادمو ةلاقع ىحضي

 بوقت ءاقرطاو ةقوذشملا ءاقرشلاو نؤالا كتناج نم عطقأم ةريادملاو اهوا فرظ عطقام ةلانلا نعل رسا

 لاق تا هتعدس اة قنسا ىناللت تاقف مير نع قاعسا وانت :* مسي رلا نإ ىسفاتم كردمن؟ (رفظملاقو)

 ش »ةنع عوشا نبا ىندح

 نع امه ةرَمبلا نعادلع لأَت الجرنا يدعنإ ةيحع نغ لقكف ةماسئع قاحضاىأ نع مزاحنن# زن رازج » |

 + نّدالاو نيملا فرت نانا

 : ةبشو 9



 00 ذآ ذآ 0 زةزةزةزةزةز ز 1 >ز2ز2زة0ة20زةزةزةزةزةزةزةزةي20

 (؛ج) . . عىاضالا باتك 6 ( سيخلتا مم كر دتسملا )
 هب ىدف هنما ريخ احنذ هللا لعولو لب. الا نم ديسلا ن مريخ ناضلا نم عملا ناورّبلا نم ديسلا نمريخ ناضل نم
 هاج رخو دانسالا سيح ثيدحاذه ع« (مالسلاو ةالصلاه يلع ) ميهاربا

 دار نع صصاعنب هللادبع نعمجازوالا نع ديوس بوا ان ن اما-نب عيرلان دمح سابعلاو | 4 انيدح و

 ةلاقتزالا و تورالاول . كا ءركبب انا هل لاق الجر نا هنع هل ىضر بزاع.ن ءاربلانع بيبحىبانا
 عيرا لس وهل اوهيلع هللا للص هللا لوسرلاق ءاربلالاق سانلا ىلع همرحنالو تغشام كسفنلو ركاءا ربلا

 ىلاءافجفلاو اهبطرصنيب ةضيرملاو اهرسكنيب اهبءاوقضمبةروسكلاو اهروعنيبلا ءاروعلا ايادضلا في ١

 ن ةملسىلا نعريثكى نا نب ىيح نعم ازوالا انث ديوسنب بوا انت :: عيرلا انين ةيفعسابعلاو ا (انثدح])#« قنن

 هباتك يف عيرلالاق «هلثع لسودل او هيلع هللا لص انا :ء نا ىشنر بزاغن ءاربلا نع 0

 ملسم جرخااعا *هاجرخم مو دانسالا 2-3 بزاعن ءاربلا نع ةماسىبلا ثيدح ىعازوالا اني لاق نيدانسالاب

 فالتخال ةلادمحر سم لعذخ دخا اهفوهو ءاربلا نعزو ريف نب ديبعنءنمحرلا دبعنب ناماس ثيدح ىلاعت هللا ةمحَر

 «ةملسىلا نع ريثكىنأ نب ىيحب ثيدح (هحسا و)هيفنيلقأنلا

 نو رمت ىبربخا بفو نباأب انا 0 هللادبع نب دمحأيا بوس, نب دم س ابعلاوبا # اد 0

 ورمي ن هللا دبع نءيفدصلا لاله نب ىسيع نعمه دح سابع شايعنب هللادبع نعبو.اىنا نب ديعسؤ ثراحلا

 لسو هاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللاقف لسوهلاو او هيلع هللا ىلص للا لوسرهلا الحر نا"أيبتع هللا ىضر

 اذا مهتحينموا لها ةاش وا يثناةحينمالادجاملناف لجرلالاق ةءالا هذهل هللا هلءجاديع ىحضالا م وم تما

 ثيدح ا ذه هلجونع هللادنع كتيحضا مام كاذف كتتاعقلحاو كءراشصقو كرافظارلق نكس واللا

 ديلا ريخ ناضلا نم عذجلا ناو يلا نم ديسلا مريخ ناضلا نم عذجلا ناو زملا نم ديسلا نم ريخ ناضل

 دم و ءادعو كلام ناجم داو عنج ها ربا هب ىدف هنم أريخ احنذ هللا لعولو ىلب الا نم

 0 #هئادح تتكك هقمط مدخلا

 لاق الحرز ا بزاعن ءازبلا نع تيبح يبا نب دن رب نع صاعن هللا دبع نع ئعازوالان ءدبوسنإ 0 بوا 2

 مال ابو قاف: نمانلا لع ةيزالو ىقعام كيفن م رك[ماذزبلا هإلاَبخ ترذالاو نرهلا يف صقنلا ه ركنانادل

 اميركي ايفئانوق ضن ةروهكي لا وناه ربوع نولاءاوجوبلا اناحضلا ىف ىزجيال عبرا لاقل وهل او او هيلع هللا ليم

 ءاربلا نع ةملس يبا نءريثك ىلا, ىيح ىبحن نع ىعازوالا نع بوبا «ىقنيالىتلا ءافجءلاو اضم نيبلا ةضيرماو

 وهو ءاربلا نعزو ريف نديبع ثيددح لسم جرخاودمجا هفضل (تاق) معي كير دحتب اذه * هلثع اعوف رم

 * هئردح حيحصت ”واده لوشن فيك (تاق) ةما يبا ثدح هكا و نيلق انلا ف التخال لسملعذخاامم

 قاالجر ناو رمتن هللادبع نع لالهن. ىبيعنعسادعنب شايعنب هللادبع نع ةعامجو ثراحلان. « ورم

 ةمالاهذيمل هللا هل مج ىحضالا ديس تيما سوهل ار اوهللا لص هللا لوسردل لاقفرسوهل او اوهياع هللا لص هللال وسر

 1 ىزجبال يب 3

 كتتاغ قاعاو كبباشب صقو 0 ككل نكلوالا لاق اي ال هاما ةحينمالا دج © مناة لجلال



 رطقلوادنع يحض نأ رفعي )
 مي ه

 4 هيلا ومر

 جر . ( ىجاضالا باتك ) ' 62 فقل ذر دتسلا)

 مهن نا لبق ناك ىلامت هللا نم عقيل مدلازا رابالطاو اهرامشا واو رش ةمايقلاءويىنأتل اممأو مدلا قارسها نم

 : 9 هاجرخيإو دانسالا 2-5 ثيدحاذه#» اسفن اماوبيطف ضرالا ىلع

 انثلجبلا ليممسا نب رضتلاا 5 ةبيشربا نب ركبوباانث ةبيتقنب ليممسا انثهيقفلا قاحسا نب: ركبونا# انربخا
 لاقرب وهل اوهسيلع هللا لص هللا لور: نا هنع هللا ىضرنيصح نينا رمينعريبج نبديغس نع ىلاملا ةزوا

 فنرا ىلوقوهيتلم بنذلك,اهمد نم رطتةرطق لوا دنع كل رف, هنافام دهشاف كتيحضا ىلا موق ةمطافاي

 تاق فرارميلاق:نيملبملا نمانا وترا كلذنوهل كنرشال نيملالا بر هللينامم ويايجم و كسو ىتالص

 ثيدح اذه« ةماع نيملساللب اللاقةماع نيملسملل ما منا كاذ لهافةضاخ كتب لهالو كلاذههللا لوسرإب

 * هأح رخإ و دانس الامم

 بيبش نب ىلع نب نسما ان: هبولاب نبدمحأن بدم ركب وب!( هانثدخ )يذلاديعسينا نعةيطع ثيدح م« هدهاشو ف

 قل دما تيزممبللا ديعسيلا نع يطع نع ىثالما سيق نب ورمج انثديجلادبع نب دوادانث ىرمعملا

 ةرطقلواب كلناف ا. دبشاف كتتيحضا ىلا موق( مالسأا وةالصلا اهملع )ةمطافل لس وهل اوهيلع هللا لصءللا ل وسر

 لاقةماعنيماشءلل وانتوا ةداخ تبل ا لها انل اذههللا لو سراب ت لاقل ,ونذ نرمفاسامكل رفشر اهم د نم للف

 « ةماع نيملسملل و انل لب

 قاحسا ع الادر,نبدمحا نب دمحديلولا وبا انثنادمبم بالجلا نادم نب نجرلادبع دمحوبا « ب 1

 لزءلاق هنع هللا ىضر ةربره ىلا نء راس نب اقف نعلم سا نب ديز نع دعسن ماظه ان ىتتنملا ميه

 | فيك ليربجاب لس وهل'اوهيلع هللا ىلص ىنلاهللاف ما !_وهل اوهيلع هللا لص يتلا ( مالسلاو ةالصااهيلع : 2 ربج

 عدجلازاو زعملانم(١ )ديسلا نمريخ ناينلا . ل ١ دمج ايلعا ءاميلا لها هب ضإ دف لاف ايديع تنأر

 ن< ٠ ظ ١١ نسملا وه ديسلا ()

 ناهل- (تلف) حيمصوأسفن اهلا وريطف ضرالا ىلا مقيزا لبق ناكمي هللا نم عميل مدلا ناو اهفالظاو اهرامشاو

 رب مهضعبو هاو

 هيلع هلا ٍلض هلال -رذا نيصح نب نا رم نع ريبج نب ديمسنع:ىلاملا ةزمحوبا ان ليعمسا نب « رضنلا ف

 ىلوقو هدام تنذلك اهمدنم ةرطق لواذتع كلرفتهنا 8 !مديشاف كتيحضطا ىلا يوق ةمطافأنلاق رسولا او

 نيملسمللما متنا ك'ذ ل هاف ةصاخ كتم ب لهالو كلادهكا كلومزايدتر 09 نيملسملا هلوقذىلا ىو ىنالصنا

 هك لي نسل ليعمتتاوادج فض ةزم وأ لب( تاق)يحص *ةماغ نيملسملل لب ال لا لا ةةماع

 اهيدهشاف كتيحضا ىلاىوق ةمطافل لس و هل او هيلع هللاىل ص هللا لوسز لاق ديم ىنا نعةيطع# نع وف
 هةضاخىر بلا لهاانل اده هللال و سراب ةيسخ7 كب وذ ن 20 ١ ل أمك هللا رقما اهمد نمرظ ةرظفلواب كلناؤ

 « هاو ةيطع (تاق) ةماعنيملسمللوانل لب لا# ةماع نيملسمللواناوأ

 لبدبج لزيلا# ةرب رهو نعزانس نوءاظعن عل لني ديز نعدعس نب ماشم انث ىلا ميغ ربان« قاحسا ف
 ,نرذ عذملا نادم لعاءامسلا لها هب ىف !سدقل لاققانديع تيار فيكمل )وهل او هيلع هللا لصوبنلا لاقف

 ناضضلا

 إ#ت00111اا1اا1ا1يا1ا1 1 ]| ]0| “خذ 0

 نذل _ تيقن ل يسد

 ظأ»ظج؟ظششه 77 16" 127 1 ا

 كالا يضم

 دن درك كرا ظ)] .ىدوف
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 0001111 1و وكلا

 هه لسوهلاو هيلع .

 نفادزبنتفطق تسوا سم تاندب لس وهل 1و هيلع لص ىبنلاىلا مدقورقلام وب متر حنلام ون هللادتع مالا عا 0 ظ

 ش » حيت مأط ظتقأ ءاشننم لا اقلاعو هيلا نم تل اههمقاإ ةفيفخ ةلك لاق ام وتج تبجوالق + ان ؛ نهتنا 1

 امورقيةمايقلاءون قايلهناومدلا قارها نمهيلابحاوهعوش 5 هلام ونهللا ىلا برغتام لسوهلا] وهلع هلا لص

 . 6[ جو.“ عيئاطالا ف انكو نيد“ سال ل ركعلل)
 ك[رمد نذل ةجلطاّئذ رش ْخداَذا تلا ء هللا يضر ةملس ما نع ةملس ينأ نع نم را دّبعن تراذخا

 «افوقوم ناكناو كلام تيد اذه« كتتيحضا مب ذب ىتح ل َُك رافظا نمالو

 لاقرسن ديلاولا انت 2 ةيردبعل درب ان”يمراذلا ديفض نإ نا اةئذنلا ةملسن دم ن نوب * قرتخا 39

 اتا رعش نف دخان را رحنا نا مفان ينادح ا مانآلا يقرع مثلا حا نعنالكن ليعمل

 ا

 *نسح ناك رحتلاءو:ىل هب رخ اول لاف رشملا مانا ٍ

 قلل 5 اق ةيعشاد ىدبمن نر لا دبع انناهامز دواي ىذ لأ تامعن دما نيسالاو ا 3 اتريخأ 2 ْ

 هللا لص لنا لود بت انصا .٠ نعلاق دمج ابا أب نمنع تاقف م ديعس لاق 6 هرافظأ و هرعش نم ذخأبالف رسل

 دنزإ نإ روث نع ىتيحن انث ددسم اذن ىب نإ دم نب ىيحن ان قابيشلا بوق ندم هللادبعوبا م انربخا لا

 مظعا 0 هل رو هلع هللا لَسَص ها كدا لا كالا 0 دبع نع ىبنن هللا دبع م نع دهسنب ذشاَر نع

 نفاد موا واس تادذب 3 وهلاو هيلع هللا لص ينلاىلا مدقو(١ )قلاع ونمتر حلا مون هللادتع مايالا

 اذه# مطنقا ءانث ىرم لاق لاف هيل ١» نم تل اا دا ةفضخ 1 اهب ونج تبج وايلقأم . دبس نوتأ

 * هأح م ذاك رخ تيلي

 مدع هللا ىذز ةعئاف نع هيبانع ةدو نع نب ماشه نع كنزا نب ناماس ىتئلاوا ىندح مق“ 1: ن هللا دبعانت" نئيذللا

 ىلاعت هللا ىلا بحا وه *يثبب رحنلاء وب ىلاعت هللا ىلا برقتت ام سو هل او هيلعّش الص هللال وسر لاق تلاق

 ٠١ ىنع هيف نور مجال ةحملاىذ رشءيداح وهرقلاعؤن (1)

 * ىعضنت ىح كرافطا نمالو كرعش

 ةأ ساب سس رم نانا مفان ىنادح لاققرشملا مايالا يف رمشلا ذخا نع نالحت نبا ت آس سمن يرلاؤلا ,

 * ندسحا ناك رحنلاءوبىلا هن رخاول لام رشملاءانا يف اهنا رمش 0-5

 ةيحضا ىرتشا نم لوقت لل ني قل سملا نب دعس تدك كشلا نم لجرءاجلاق ةداتق تعمس 4 ةبعشإ

 * لسوهلاو اوهللع هللا لص درت تادحا نغلق نمنع تقف من ديعس لاق ةرافظ او هرعش نمدخ الف رشملا يف

 هلا اوه.دلع هللا لص هللا ل وسر اق طرق نب هللا دنع ع نع ئيحنذ هلل | كيع نع دعاس نإ دشارنغ 322 راو 2

 هللا ل وسر اة ثلا ة ةشلاع نءهسأن 32 ةوىع نإ 0 ناماس يف | وبا ىنتادح مفانن 04 هللا دع و

 5 ةحض أ ىرتش ١ ن م م لوق رمع نب ىحن ل بيسان كيده مس 0 تاسملا ٠ نم لج رع املا ب دحن ةداتق

 ةرينلا نأ م ةماسوبااتن ٠ ظفالتا تيب نإ دم ن طاصاخ ىراخبل ةصقلا لهسن دما رصف وأ #« انثدخإلا

 أ ”نم نذخ ًانالفرشملا لخداذا تلاق ةملسما نع ةملسىنا نع نم رلادبعنب :ثراخلا نع # بئذ ىنا نبا

 ني ' 3 2 50 ظ

 4 لا 4 ه7



 محب ١
 ا تاامقأ مىافا 00 وهف نش رسما اللا ةراطا رجح يفيسام رجح ل ا مر امل

_ 

٠. 

 -(ىاضالا تاتك ) 4 هيكل اعين عسل

 وى 0 (

 (؛4ج) تس 22 6 صيشاتلا مم كر دتسلا )

 1 تااّعف طراطيع اهسفتعا دقابنع هلل ئذر ةشناع تاكو قتعانا تدزا َك أاق لت تلاقمتن تلاق نس رخعد ةشلاع|

 | ثيدعاذم» اهوقتعاف ةبقراهمشا ورتشا ممهنماه ومين كلم ترويبلا 5: وارق اديا نيقتست الزا 506

 *« هاج رحيملو نيخرشلا ط رش ىلع سيح
 '؛ ١ « بطلا تاثك: رشا

 ٌتثردحا ذه هرحنلاموب عفشلاو ةفرع مويرن ولاوةيحض الا رثع رشعلابلو ا

 1« هاجرخم لو نيخيشلا طر شلع معي ثردح اذ ته » تطيح

 ثراحلا

 ءأهودتعام ةبقراهم آو رتشا مهم اهوعيبفذكلم تويبلارش

 أ 0 اهألا ب 37-7

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقرباج نعريبزلا يبا نع ميعأ نب رفمج ىث دح ةبقع نب شايع انن بابملا نب ديز ظ|
 5 (م)رحنلا مى عمهشلاو هف نع موبرولاو ئضالا رشملالاةرشع ٍلايلو رجفلاو م وهلاو

 يداه رعش ن نمالو هرفلق رم ذغبإالف جر ناداراف ةجحلا ىذ. لاله ىأرنم ملسسو هل او هيلع هللاىلص

 +( خ) ضل

 ناو 60

2000 

 ندنز نة قىصاعلا لامع نب ل نلنسحلاانن ةفوكلا ىشرفلا ديبع نيدم نب ىلع نسسملا وا انربخنا 9و

 | هللا لور لاق لاق هنع هللا ىعر راج نع ريبزلا ىلا نع ميعأ نر فعج ىنبدح ىرضالا ةقع ند.زانت تايلعا

 ال

 ٠ ىلا ىشاق ىلا ةيالقونا ان (الاق)و رع يف ريصلا دمح رب وأد هيفا 0 ندما# 0 هد

 | نعةبعش نياك ندم ات ا ىئذخ ٌلِبج ندمان هللادنع أنن رفمج ن ذم( انربخاو ) ةبشانن ردن ريثك

 نع بئذىنا نا انك ساناى ان مد اني نيد مييهارنا انتنادمم قاقدلا دب زن نت ن اذبع 4# انربخأ »

 9 0 2 نوار 1 مهنا مل لآ هلاوتيطح ظرلانمْلَج اها 2 الخاني ضعإ

 ظ ثلاقأ د ”اروهس ةحماع تلامق |مىأفا مىوتالاَعق اهرجح يف لابدق ىصن اللا هيراخ الا رجح يف ىبص أك رجح

 ٠ اورظنا اديا نيفتع النا يلعهللنا تلاف اهمرد نع اهفتعا دق ةقئاع ثناكو قّعا نأ تندر تلا 1 قمن

 ش هناك وراق 9 هميليس ما تلاقلو تيسملا نب كيعس تيدمجس لسع نإ قار# تعءدس سا ١ نل كلام ن4 ةيعش 0

 .[ةأرسا نورك ذيل مهلا مهللاق هناو ببطت طزلا نم لجل اهاوكشاو ركذامخا ضب ناو ضرس !م اما

نم ذخأي اف ىعضل لادازاف ةحلا يذ لاله ىأرنمولسو هل اوهيلع هللا لص هللا لو سر
 0 ه رعش نم نا هزفظ 
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 ديضن: فيش شيل ل

 (4ج) عبطلا باتك) 60  صيخلتلا عم كر دتسلا ١

 براي اناياطخو انت وحانا نفغا:ضرالاو ءامسلا ىف كتتحر اكضرالاو ءامسلاف كرما كمسا سدت ءامسلا ف

 « هاجرخن لو دانسالا حي ثيدح اذه« ًارييفمجولا اذهىلع كتمخرنمةمحرو كلئافش نمءافش ل زنا نيبي املا

 ةنع هللا ىذر ةعزخ ن قاحسا نب دمج ركبوا نيملسملا ماما 5 د ندي نب خيارا احساوبا # ان 570 د

 ىنيا ماع ن ةبمعنع نيلجرلا نع روصنم يلا نب ديزي اذن ”اىودنلا لا ن لوبان. ىثرملا ىسومن.دمجاني

 اذهنا دل طولا كتكلجر ةمحن رع كسماو ةمسن عيابف لسوهلآ او هيلعهَللا لص ىنلا ىلا ةرشع تكا

 نملاق مت م لسو هل اوهيلع هللا لص هللال وسر هعيابف ةميعلا لجرلا مطفف ةميك هدضعفف نالاَف هميا-اللجرلا

 ء كل ريعا دف, قلع

 ءالعلاىنا نع ىريرملا أنا نوراهنب ديزيانث دوعسمن دعس ان ىبو يملا محا نيدمم سارعلاو.ا « انربخا

 لاَمَف ىن ءارق 15 الصنيبو ىني لاجدق يناطيشلاناهللال وس ران تلق لاق هنءهَللا نضر صاملايفا نإ نامءنع

 *«ىنع للاب هذاف تاعمقلاق كراس نع لشاو هنمدس اب ذيستف هتيسحا اذاف برت هللاهت ناطيش كلذ نا

 # هاج رو دا انس حي ثيدح اده

 ندم رطمولا اتينا يف :”دخ دمصلادبعْنب ثراولا دبع ان ::نوراه ن ىسوماش لدملا ذ ذاش ن ىلع « ايدح »

 0 هير دقو ا ةزعاذوعا هللا مسل لقم ب تيسر مضيف تيكتما اذالاق ى الإ تناياط . ماس |

 ملسوهل ا اوهيلع هللأ لص هللا لوسرنا ين اد كلامن. سنا لاقارثو كلذددعامن كدي . عفرا 5 ادهوجو نمو دوا ْ

 * هاجر م و دأ انها جب ثردح ده» كلذ هيد روع ١ ١

 نباه ولاديع انيدع كيدهرس 0 ىلا ىثدح لضفاملا بفسون توقعي ندم هللادنع وا ايريخا 2

 اهنع هللا ىذر ةشئاع لاَ رم نع ةيراحن نم رلادبع ندمحخ ىلربخا لوقديمس ن ىيح تعم لاو دحلا دبع[

 مءاصدلا يف سم (تاق) حيص» ءامسلا يف ىذلا هللا اني ر لقيلف هل خا ىتشاوا ائيش 5-0
 ةرشع بكر ىف أج هبا ىصاع نب ةبقع نع نيلجرلا يع روصنم ىب ١ ن ديزيانث ىودعلا لس 0 يع 8

 ةميع هدضعيف نا لاق هباص ام اولاعف مهنم لجر نءكلسماو ةعمس" عيابف م اند ا ودهيلع هبا لص هللا لإ ىيدولا

 م« 0 كا لاقم لس دفا او يا د

 * ميد * ىنع

 #3 حير «كلذب هتدج لسوهلار او هلع هللا لص هللا لونيو ناىنثيح كلامن 0

 0 ض صاوباصا ةثئاعنا ةر# نع ةيراج نا نمر لا بع نب دمج ينربخا يراصنالا كيعس نب © ىبيحب ِ

 ع آف ا

 ١ يئالص نيب هى لاحدق ناطيشلازا هلال وسراي تاق صاعلاى نان: بتاع نع ءالعلا نا نع 4 ىررملا |
 هللا بهذاف تاءفق كراس _:رع لفناو هنمهللاذ و.ةفهتسسح !اذاف ب زبخ هل لاق ناطيش كلذنالاَمِف ينءارقو |

 ٍآ را هي كرب عشق ت 0 اذالاق ىنانيلا تان 9 ملاسنب 2 رطموأ ىف كح دمصلادبع ن# ثراولادبع 9

 1 سنا لاكمارنو كلذددعام كدب مقرام يجو ن. دجا اانانك نموتردقو هللا ةْرَءلْذوِعا هللا مسن لق م : تشن

 ا ل اك لحر ةعد

. 



 1 ناو
0 

 2 1 98 اه - ىلا

 ' ااا ل عت -- كب دعتلا)
 الارث نيلاغلخلا نيذهزا متتنظأ هشثاع تلاقف نيدبدج نيلاخاخ هيلجر ىف تيار هنم تمترؤلو ةشئاع هتوادالف

 أ اذه#نيده نمزرطا ةضفنم نالاخاخت ىرمعا ىدنع سمامو ىدنعيوادتام هت ًارولهيلع هللاهبتك اعيش هنع

 * هاجرخم ملو دانس الا خيعص ثرادح

 قيم نع شع الاانث ةيواعمو ابنا ىبحن نب ىيح انثةبيتقن ليممسا أب ل اان ركبوا خيشلا 4 انربخا ,

 « ؟يلعمرح اهفكءافش لمبم اا تاتا لاةقش اليعل كلك دركلادل كملف زيسلاب مب لحتز ىتشالا
 | هيردبع نا بهو نب ورمع ىتربخا ثراحلا نب هللا دبعاتثر ضن نب رحبان' بوم نب دم س يلو «اخدحو )ا
 ْ 8 يوادب ال نا هيلع طرتشا هباحصا ضل لا اينطاع داذا رمي نباناك لوم اهفانعمس هنا هندك ديعسنبأ

 5 : ! * لج و نع هللا مرح امن +

 | ماسع نب رزعلا .دنعاتت نطح نإ يزحاتل رصن نب ميهار ا اننا دم بالملا ناد. نب نجرلا ديع# انريخا 00

 'إ تركدف لسؤ#ل1وهيع هننا لص ىلا ةأرسصا تنالاق هنعانلا نضر ة ربه يانع ةملس يبا نيورمص نب دمحشانت

 | .تنشناو كآربق لجو نع هللا وع د تعشنا سوا اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاذ ناطيشلا نم اهي امنا

 ه هاج رخو مو ملسم طرخت ث لع ميم ثيدحاذه# اذا ىنعدفهللا لودر انتلاق باذعالو:باسخالف

 ركرللا اان مت يصيقا ةويديع تان بيلا ند نب. لضفلا ىلاخان# قبيبلا نيسحلا نبدت نب هاط # ىنثدح ف

 أ[ نمنالجر ءاجلاق هنا هيبعن. ةلاَضف نءيِطرقلا بعكص ن دم نع يراصنالا دمحن دايز ىتدح دعس |

 اهيسانىذلا رك ية اجزم قال ولا ءاخل ةلا اًضف ىلع م ولاهلدفدل وسبح البال ءافشلا نا سمتلب قارعلا نع

 | يذلا نسر ققيلف هل خا ىتشاوا ةيشكنم عشا نم لوف لسوهل ١ .اوهيلع للالص هللا لوسو تعمس ةلاضفلاتف

 ءامشاو

 نيدهنا متننظا لاعف نب ديدج نالاخلخ هنرى تاو تعرفو ةعئاعت#ن قاد انف قابيضلاب نوكل' ةخرقْنم
 10 ا

 نيده نم روطا ةْضف نم نالاخاملا يرمعأ ىدنع سمامو ىدنعىوادبام اههت ًارولهيلع هللا هتك ايش هنع ناعفدي
 ا

 هلم بهو نبا هعمس 6

 | لميا سانا لاَمف َتادبغا كلذ ركذف ركسلا هيلا تعنف رفضلانم هنطب لجر ككتشا قيقش نع# شمالا »

 م ء يل عرخ ايفاكءانش
 ايم شيف اًنبَظ اعداؤلا يان لو هل مقا عمسلا كيعبش نإ هردع# 5, ديح كثداملا ن# ورم 0

 ْ هللا رخ جام ىثد ىوادبال ناهياع طرتشا

 ْ عبو هلا او هراع هللا قص يبنلا ةأ,رصا تن لاق ةررهينأ نع همنل ل يلا ن 40 لسم نإ # ريزعلا دبع د

 | تلاق باذعالو باسح الف دعزاو كارم هللا توعد. تثش للا لاذ نالفعلاو م افيط 5 نا ترك دف

 * ( م) | ذا ىنعدف هللا لوسرايإ

 ماورعلا نايل 0 قا رع ءلانم نالحر ءاج لآ بهن ةلاضف نع ب 21 د نءدمج ن داز ىلا لو 4 كلا 0

 لوقت ساو هلا او هيلع هللا لص هللا لوسرةسمسلاَةفُنالخرلا ءاؤ ةلاغف ىلع مولا هل دف هلوب سرح البال
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 ةوضيل



 (1ج) "ع كطلا باتك) 0 (صيغلتلا عم كردتنلا)

 دقل لاف تيبلان مج رخ مع ظنا ض رالايف عمنا اهمجوذاك تح امد ز رمل ابذخاف
 نع ءاينع اهللادبغْل ! حصا

 هل اوه يلع هللا لص هللا ل وسر تعدس ا نيقلعتي دنعا تنيزاب لاقم زادملا شاخ ام يرف ج رخم كرشلا

 انف انكرع دقف مئاهلاو قزلا امأ ترج رلادبع ابإب ةيجان ما تااَقف هيلوتلاو ماهلاو قرلا نع ىهن لوقت لو

 ىءاستلا حيبرمام هيل وتلا لاق هيلوتلا |

 ليئارسا ان مومن هللادبع اننا رمزي دمجا ا>”ىلاهصالا دهنازلا تلادبعن. دنمدتلادبعوا م انثدح» |

 ان هللا ضو داومشسم نب هللادبع لع دنا ىدسألا نكسلان/ ةريئيق اواو زعل 11 نع تري نء ةرشين نع

 انظفعام ناكل اقو ء اينغا كرشلا نع هّللادبعل !نالاق اق اميتعامظقهمطقف را نماز زرحاهلعىأ ارف ةأرصاىلع

 جشالانب هللادبعن ريكب نَع ديعس يبان ةحاطىبربخا ةللادبع ًايناهج ولا وها انثىرايتسلا شابعلا وا اريخا-9

 ةعالبلا بقه قامنام ةميقلاانا ةالبلاكعب هن قاقثام ةميقلا تسيل ثلاق اهمع هللا ىضر ةشئاعنعدمح نب. مساقلا نع
 هب هاير و حيتنيلا طرع لي ور اول

 ف

 ربكب نع ىنزاطاب ورح نريخا تهو ن هللادبع ا :رتطت خوخ اتت بومع ن دم سابعلا وأ 4 ادعو إلا

 ةميقلا عا ءالثلادع 00 لاح ل | ع هللا ئذرةقثاعن 02 ديم ئ «مساعلا نع جشالان هللا دبع نأ

 اذان ريتك رابغ 0 املا ركذدق يموفلا و هيلغ هللا لص هللا وسر نا كلذك نسلو أع ع هللا ئكر ةشئاعلع

 «ديشمب كم قح هنا ةمأا اهنع هللا ىضر ةثئاعترسق

 ا ريكبنا ثراحلا نب ورم ىنربخا بهونب هللادبع انبرصت نا رح ان 7 . بوقعين دمت ىابملاو ا اندح

 7 ىوادب" تاق ةمر هيخاب اهعاللأ ى دزةشن اعىلا ت تاسع ١. 2 هةمازا هند

 ْنَم جرخمث مظقاف ضر الاب 7 تاابهجو داك تح امدخ زرحلا ذخاف اهاناف هيعا رش نع رسحم هنلع هعادرت ا

 نيقلمتىدنعا تنزايلاقمث رادملا فاخ اه ىرف جرخمت كرزشلانع ءاينغا هللادبعلا حبصادقلل اقف تيتلا

 قرلا اما نيحزلادبعابااب ةيجانما تالاف هيلوتلاومتاملاو قرلا نع ىهن لسوهل او هيلعهلل ا ىلصدتلا لوسر تمس فا |
 ٌْ « ءاسنلا جيهمام هيلوتلا لاقت هيلوتلا اهفانف رعدتق مالا

 الغى رف هناا ىلع دوءسمن ا لخدلا# نكحسلانب سبق نء ور متن بل اهملا نع بيبحنب © ةرسيم »

 هيلع هللا لض ىلا نع ا ظفح اهم ناكل اقو ءاينغا.كرشلا نع 00 امنيتغاءطقهمطتف ةرخلا نم ازر| ٠

 ٍ ٠ 1 كرشلان م هيلوثلاو قرلاو ماملا ناس وهل اوأ

 ةيطق بابن نول اس ا نع جال نب نيك رع ةلسوع ينانب # ةحاط 9 ْ

 ء البلا لبق قلن !

 *هاجرخلودانسالا ميك ثيدح اذه# كرشلانم هيلوتلاو ملاملاو قرلانالسو هلاو هيلع هللا لص ىثلا نع

 !تاف زق َوْلأ نم 3 ا ع هوت ملعل و *ةأاح رو م و نيخشلا لغد مين ثم ادهم ءالبلال بق هن قلعت م

 نيفين تناكو هيي هشاعىلا تلسرا اه اعد هما ناهّيلا دبع ريكب ىن كح ترالانب 4 4 أ

3 

 3 0 دف نعى

 © ءالبلا لبق هب قلغت ام ةميعلا)



 اراذا )

 ل ١

 4 كريبلف لم ام هيخاوا هسفن ن

 قا ل ند 35

 ديم معا عاه
- 

 «هيلا لكو |

 م مدح ي

 جر (عهطليربكذ 2( ”م صيخلتلا غم ك ردشسللا )

 ىناك ىنحءاملا شافن ىشع ءاؤ 7 ربخاف لس وهلا وهيلع هللا لبص يبنلا تيسأف ىنبجم لفانالث هتيدانف هتسافءانملا ىف ةفقرق

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاَدفمادفأمص وواه دربواهرح هنع بهذا مهللا لاق مثهردصب رضف هيقاض ضاي ىلا رظنا

 حي ثبي دح اذه# قح نيعلا تاف كريب بحت ام هيخ اوا هلام وا هسفن نم كدحا ىأر ا ذا اسسو هلاو

 * هأح رخخ و ةتشإلا

 ىرفاعملا هيبع نب دلاخ نعةويع يلربغا هو ن هللا دبع أنا رصن نب رحانث ب وهعل نب هل سابعلاوا# انثدح »

ل بنو كتهدمعس لوقت هنع هللا ىضر صاع ن ةبقع ممس هنا نأعاهنب مر مشم نع
 .لوش ملسوهل اوهيلع هللا للص قباي

ص ثدردح اذه «هلدلا عدوالف هعذو قلع نمو هلام الف ةميع قاع نم
 * هاج رخو ةائسآلا حوح

 نع نسما نعمتسر نب لعاص صاع وبابا رمت نب نامه انثمركسنبإ نسملا ان هيقفلا ناملس نيدمحا 4 انربخا ف |
 هديفنام لاف رفص ةعاح ىدضعيفو يلدودل او هبله هللا لص ىلا بع كثلغدلاق هنع هلل [ىعر نييصدع نب نأ رم

 # هاجرم1و دانسالا ماب ثن دح أد ه# اهذنأ نادف ةتهاولا نم تاق

 ([(كلذنم برقاتوملالاّهف ًايشقلمتالا كتاف رمج هنو ميكخ نب ّلادبعوهو ىنبملا دبسمىا ىلع تلخد لاق ىسبع ١

 « هيلا لكو ايش قلت ”نملسوهل ا او هيلع هللا للص هللا ل وسرلاق

 نفا نيلي .هعضأ نب ىرسسلا انمي فهارا نب ما لفلان دنسلا ذب انئور عى ريصلا دمجن ب ركب م انيدح وف

 ىلا زرحن ةفاعم يه و ان تربظ ةرج نم اهذوءا هللادبع ةأرصا سنيز لع تاخد تلاقهيجان ما نءيحضلا

 اهانأف هيع ار دنع صح م هءادو هيلع مضوف تيبلاف اضراعم اعدج نا زركسا ىلا رظنالف هللا دبع خد ةسلاجل

 كيت اك

 هتسافءاسلا قةفكردل تعمسسف ىنيعب هتبصاف هيلا ترظنف لاقىنب 700 97 [نالث هدأ دف هتماف ءاملا لخد مش امضوق

 هيقاس ضأن ىلا رظنا ىناكءاناا ضاقت ىشغ ءاؤع هنزيخاف سول او هيلع لا للص نلا تينا ىنبجي فال هن هتدانق [

 ىأراذا لس و هللاو هيلع هللا لص ىبنلا لافماتف اَهضوو اهدرو اهرخ هن لهما ميللا لاق م م9 رديف بن رضق 1

 ا قح نيعلا ناق كريبلف تحام هيحلاوأ هلامؤاهسفن نم كدحا

 هللا للص هلل لوتبر شعم ساعن بقع موسدنا ناءاهز رشي نعي لب غلاه. نغ ةويحأنا 4 بهو ْنأ 2

 « مميعص ههلنل عدوالف ةعدو قلع نموهل للامم الف ةمبم قاع نم ل ومن لس ودل آو هيلع

 ىدضع يفولسوهلا اوهبلع هللا لص هللا لو سر ىلع تلخذ نيصخ نب نا رمت نع نسا نع # زازحلا صاعوبا »|

 « ميد «اهذبا لاق ةنهاولا نمش اق هذهام لامك رفص ةقلح |

 قلطنالالاةف رج هنو هدوعأ ميكن هللا كدغ ىهطادبعم يبالغ تاخد ل ا ىسيع هيخنأ نغ # يليليبانبا ِ

 1 عهبلا لكو 7 ” قلعت قلم نملسو4) اوهبلع هللا لص هللا ل وس رنا كلذ نفذ فرقا تيوملا لاقاكيش

 هرج نماهةوغأ تشر ب أس ا ىلع تاغذ لاق ةبجاب ما نف ىعضلا ىلا نعل يمعسانب « ىرسلا 9 [

 مضوف تيلايف اضراعم اع دج ىتاز رفا ىلا رظن اهف هللادنغ لخذ ةساامل ينافز رح ةقلعم ى شو ابهجوو تزربظ [

 هءادر ْ 640
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 (4ج) - «(نطلاباتك) ع3م) ..( صيخلتلا غم كرذتسلا )
 تتواوتل دومل ءوستنم لسوف ار اوةيلع هللا لص الوب لاق تا لسد هلاو هيلع هللا لص َسا:كوسرأ

 « هاجرخي ملو نيخيشلا طرش للحب ثردج اذهو# قسفنل ًايشالوهل كلماالو هبحاصوغ مقدالول

 انثث تيهو ان يرض ا 7 00 أنا ماحوبا ان 3 يرلاب ةّتفلأ ليعمتسا نب دمش نب ليعمسا:# اتربختا د

 هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق تلاقا,.ء هللا ضر ةشئاعزع ثدح نمرلادبع ن ةملساباتءمس لاق ىئللادقاوو ا

 هدبمهأج رخخأو نيخيشلا ِك 7 ع مسيح ثردح اذه» قح نيملاناف نيعلا نم ىلاهث هللا اوذيعتشا يسوكلا او

 * قحنيملا سايعن ١ ثندح لع امفنا اها ةقايسلا

 نعزايفسان ىدبمنب نمحرلادبع انثىندملا نب لعانثىرادلاديعس نب نامعان”» ىرقملا دم نب دمحا # اريغا ٍِس

 هنيلعفللا للص هللال وسر لاقلاق امهع هللا ىضر سابعن.ا ك1 زع لزق زباج نع نابوب نب ليعمسا نعال رد

 * ةدايزلا هذب- هاجرخملو دانسالا حي ثيدح اذه هقلالا لزوتطتيقم نيعلا ملسوهلاو و

 هللادبع نعقيزر نيرامحان' باوجلا وباانث ىتافضلا قاحسا نب دم ان بوعي نب دمح سابملاو اب اندح

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاول هنع هللا ىضرهسا نع ةعب ر نب صأع نبهللادبع نع دنهن ةيما نع ىسيعناا

 حيف ثبو دح اذه# قح نيملا ناف ةكربلاب ع ديلف هبجعي ام هيخ او هسف نيب ةنلااهأب اذا لسوهلآو

 ب ةلكربلا رك ذدهاج رخنإلو دانس الا

 حيلمن, حارجلا نب عيكوأبلا ىيحبنب ىبحن انى ش رجلا رضنلاور نب دما ىريملا ىسيعن ىلع 4 انربخا ف
 جرخرلاق ة ةعسرن ضاعن هللا دبع نع فينح نب لهسنب دعس نب دنهن ةيمأ نع ىسيعنت هللادبع نءيلا انث

 هن ىنعي ميكو لا رجلا ديرب لهس جرت رب دغولا ايتافلسفلا تادير ةعب رنب سماع هعمو فين نبل هس
 هل تعمسف ىنيمب هتبصاف هيلاترظنفلاق ءاملا لخدمأ اهعضوف فوصنم هيلعةبج عزتدق هناىأراذا ىتحرتسلا

 ى ريخملا »

 هللا .لوسرلاتف تاذ لسودلاو او هيلع هللا لص هللا لوسرماوكق ميذلا ةنيدمل لها هيمسيو عجبو دخلا
 *(مخ) عش ىسفنل الودل كلماالو هبحاص نع مقدإلول ناوميلد وملء وس تيملسوهل او اوهيلع هللا ! لص

 ملسوهلاو اوهلِع هللا ىلص هللالوسرلاق سايعو نبانعدز نيزباج نع نابو نب 0 نع دب رد نع# 1 ٍِظ

 : م6 قلاحلا ل ىقح نيعلا

 هللالوسرلاق لاقهبا نع ةمسر ل رماعنب هللا دبع نع دق نب ةيمأ نعى سبع ل 1 ىزرنإ * رامج #

 «حييصص م قح نيملا نافقكربلابعديلف.هيجسيام هيخاوا هسفن نم كدجا ىأراذا سودا اوهيلع هللا 0
 نادبر يىبلاو فينح ن لبس 0 لاقرصاعن هللا دبع نع دنهن ةيما نع ىسيع نإ هللا يعاني < 6 و ١

 فروص نم هيلعةج عردقولا ىراذا ىتحرتسلا»هب ف عك لاقرُلا لدرب لهس جرف: ريدغملا ايهتافلسفلا

 ' يللا دقاو واازث بيهواذ يمرضملا قاحسا نبدمحا اا متاح وبا ان ن' ىرلا هيفقلا دمحنب ليعمسا # انريخا د

 | نيملا تافنيملانم هللاباوذيعتسا لسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاق تلاق.ةشئاعنع 0 ليتل

 #0 نيملانافنييلا نما اوذستتا)



 ش 0 8 3 ع 2

 ظفاملاهللادبع وا(انندحو)ش هع الان ةيواعموباانيرا ايلا دبع ندمحا انث بوق ن دم سايعلاونا# 56 ١

 ه(م خ)افضرأ '

 (4خ) (  تطلاباتك) 200 1ع سيخلتلا غم كرادتسلا»
 ش قاعساا نعذاب ان م 0 / نارا السن 6 انت قاقدلادمحا ني نامع ورم وا انربخا 9

 :اده# اقضرهوفض زافوتثش ناةمبارلا ىفوا ةثلاثلا ىف لاقم 2 ضرعاف ه ونا ممينع ضعاف ىل- وهل اوةيلع

 * هاجرخم لو نيخيشلا طرش ىلع مييمص ثدح

 | نور ىثدح ىناحبملا دمحجن سودقلا دبع ىثدح بااطفان ميهار رتااثن ىربنملا ايزكزونا 4 انثدح ف

 قمه ذىتح() ةكتاللا يعرس ملاق هيأ نيصح نب ناار نع هللا دبع ن فرطم م نعةداتق انيماه 7-2 مصاع

 * هاجر و نيخيشلا طرش يام كر اما ا

 بمكن ب ىنبا ضم لاقهنع هللا ى درر ,اج نع قاحسا ىنا نع ء.نشمعالا ان : ديبع نب لمينا باهولادبع ندمان

 ىلع مي ثيدحاذهن «هيلعدا وك مناف سعدنم مطتق ب اينبط هيلا لسوهلا !وهيلع هللا لص ىنلا ثعبفهنع هللا يضر

 * هأج رم و و سم طر

 باش نبا نع ء سنو ىربخا بهو نب هتلادبع اشرصن وبران م

 ةرازز نب دعس ذاع لسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللا نضر فينح نب لهس نب ةماما ىلا ضرع

 |ائيش ىسفنا كلما الو هل كلماالو هنع مفد الولنولوق دوهلا اذه تيما سعب لاق هيلعل خد اف ةكوشلاهو

 |اهدنع ةماماوبا ناكاذا نيخيشلاط رش 3 اع يمص ثيدحاذه « تانف يوك هب ىمافةماماىباف نم ولي الو

 ْ * هاج داو ةالاسلا

 تان

 "6 07 ةئدملا ناك 0006 هذخا رزان دفعا ثدحهببش هنانمادحا كم نابل تيما ل

 هللا لودر ١١ ب اعتسألا تبداص هن حرص ىوتك [ىح هلعرت كم الملا تناك 00(

 واف ىلا هل فصوف ديد ضع راصنألا نمالجر باصا لاق هللادبع نع صوحالا ىبانع « نايفس

 هوفضراف متئش نا ةعبارلا وا ةثلاثلاف لاق مث مهنع ضرععاف هونا مثمبنع ضعاف لس ول او هيلع هللا لص ىببنلا

 « ( مخ ) رانلارث ١" نم بهذ يحاك ىلع لس 1 لاق نارمتنع فرطم درع 4 ةداتق 9

 ابيبط لسو هل او هيلع سلا ىلص ىبتلا هيلا ثعبف بمكب يبا ضرملاق رباجنع نايفسولا نع « شمالا »ف
 «هيلع ها وكم اق رع هنم مطقف

 هنؤةرارزنإ دعس داع لسو هلا هيلع هللا لص هللا لوسرنا لب نب ةماما ىلا نع يرهزلا نع « سنوي ف

 ائيش ىسفنل ال و هل كلما الو هسنع عفد:الول نولي د ويلا | ذه: تيما سئب لاق هيلع لدخد ايف ةكوشلا

 «ةياحصلاّن م (هدنع لبس نب ةماما ابا نال ) مخ ( تام .ىوكف هب صاف ةماما نا يف نمول الو

 نإ دعس نا ثدحابنبش ةبتانم !"دخا ترأر امو ىنع تعمس ةرارز نب نمحرلادبع نب دم نع « ةبعش )ف

 ةرارز
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 جل 6( فطلا باتكو 6 ( صيخلتا عم كردتسلا )

 رع اكيراملا نو رمت قرا بهو نءهللا دبع انثرصن نبرحانم بوذعل ندم سايعلاوبا# انب دح د ا

 امبمع هللا ىطرسابعن | نع ثراحلانب هللا دمع ٠ نع ريبج ن دعب يربخاو رخص لابنما تاهت ءايفنس ع 0 ْ

 شرعلابر ميظعلا تان تأ عب لاق هساودتعنسل لح رماداعاذا لس ودل او اوهيلع هللا لص يتلا ناكلاق

 *هأح رم : نيخبشلا ط رش عم ل ضيم اوك كيفشينا ميظعلا

 ثراحلانب هللادبعنن لابنملا نع ةاطران جاجح هاورامأ دحا سايعنءاو ديعس نيب ثراحا نبون رمح عب و ّْ

 * ريبج نب ديمسامهنس رك ذو

 لابنلان 2 ةاطرا ن جاجملا ابنا نوراهنب ديزا بأ لاط يان ىيحنانلدملا بودع نب نع سلا © 9 و

 داع نم م لسوهلا اوهيبلع هللا لص تايم اي هللا ىذر سابع ن نع ثر الان هللا ديع نع ورم نا

 دلاخ وا هاوردقو «هل>ارضح نكي منا قوعاعس كيفشنا ميظملا ش رعلا بر ميظملا للا لسا لاق اضل سب

 * سابع نب | نع ريبج نب كيعس نع هرم نب لابنملا نع ىدهلاس يبحن هر اسمو يالادلا |

 سأيا يلانب م د اانئنيسملا نب ميه ااانرع املا نيسكا نب ضررا دبع( هاب ربخاف زدلاخ# ثيدحاما 2 ْ

 نءرفعج نب دمجان.يلا ىنثدح لبنح ن .دمحا نب هللا دبع 5 هبولابنيدمجا نب دمخ ركحبي وا ايدحو ةبعشانت

 |مبسعهللا يضرسابعن ا نع نيج ن ديعتس نعثدحمو رينبلا ملا تسد ىبالادلادلاغ يبا نب ديزي نعةبمش

 معيظملا لا لأس ا ١تارص عيسل ومي هلجارضحملا صن سم دوعل ملسمدبع نماملاة اسود او او هيلع هللا ليص ىنلا نع[

 « ىوعالا كيفشي نا ميظملا شرعلا سر
 _- انثىسومن دما | ان ةفوكلاب ظقا اذا مرادي دينا نب ركب وا( اندح 0 ةرسم# ثردحاماو »

 اة لاق اهبنع هللا ,طر سابع نا شر دعني همس نع هرمجن ل ابنا !نع ى دبهلا ةرسمم نع ةيعش نع

 5 شرعلابر ميظملا تلالاأسا ل ابتف هلحا نيطمم ل طي ملغ لخد نم لسودلاو اوهيلع هللا لص هلال وسربأ

 *يقوعألا كيفشنا | ١

 ,(الاق ةزمييرلا نب كةيحو ديرو 'و رضتلاو ا انثى اما قاحس أن دما بوم“ ن دم سايعلاو ا 1 6-2 2 ا

 أ ىلا نع ءرسوهلا اوكي اع هللا ص هللالوسر مهن لاقهنع هللا ىطر نيصح ْن , لاري نع ءنساسا ن ء ةدا ادق نع ةفئانل ا

 * هأح رع لو داتسالا مسيو تاكد | ده اةدسجصتا الوا :عمافأ| اثاث 2-1

 ريخات: هلجا يف ناك ف راف كيفشي نا ميظعلا شرعلا بر مي ملا هللا لأ سا تاس عبس لاق من هسأرب هت سلع |
 |كيعس 000 ثراملا نب هللا ديبعن 2 ا ل اهنملا ن ١٠عام 5 طرا ن ن جادح هاور (مخ) كلذ هعجو نم يفوع !

 د7 سابعنا نءريبجن كم مودم نعل ابينللا نع هيعمل ةنسم الا دلا دلاش ونا هاور دقو ٍ

 يلا نع ماسو هل آو ةيلع هللا لص هللا لوسرب هن لاق قيس نين لا نوم نسما نع ةداتقنع *« ةبمش |

 # مرحه انحجما الو اندافا اة اننوتكافإ

 < امداو ضيرألا ةدايع دنع ءاعدلا )

 (ضيرلاداع اذا لسومل او هيلع هللا لص ىبنلا ناك سابعن نع ت ثثز اناا دبع نور نيدك مم ء كاونلا 0

 ب ب نيد 2



2-0 
. 

 سب اهلا هرصج

 0-2 أون

 فقع اك ل :

 ورجنع 30 نبأ لسمنبديلولا انن تتم ان قدم ىلا نمرلا ديعنب ناملسانم نيدنملا ميهأ ربا نب دم هللا ديك وباانم ْ

 ١ هأجب رخو بدا ةيجادمب 0 نكي ملام قلاب سب الك اروع ضرما لاتقكلَذ قىرب *

 ٍ ةيلس ما نعبهيلس يلا تب تنيز نو هرب ران ياويل كب ا فردخ يللا . ى ادني ىلا ديلولا ندم ان برخ

 ا 5 : «-ءاجر ماو نيخيشلا طر الإ ماس و ١

 ١ هلع يزنعلا نسااواو رضنلاوا تكانيابحخ هللا دنع نع ىرادلا دمع نء قايع * : /

 ةماج!بابا وتمت فرط ادتشااذا اعوف ص سنا نع نسحلا نع حيصنإ عس ولا انك ىجبي اللا مساقلا نب« دمي : ا

 أ سا ل واجنو رهظلا فا ما اشاد مناع وف سم سادعنب نع ةمركعنك روصنمن # داي ٍِظ :

 توردنملو ببطن نم لس ول اوهيلع هللا بص ةنلاك ومر كاق هدد ينعهلبا ن (ه] ترش نون مي نع« حرج نبا و 1

 1 نمابض وهف بطدنم ْش

 : بعل انااا تاكل 7-7 مع مجت 2 2 سلا عمك ردتسلا)

 00 ظ «ءاسبرالا ةليل يف وا ءابرالا مويىف الا ضربألو
 ا ميناقلا نبدمجخ ان نانيلا اع اننىائيشلا بويا ندم هللادبع وا # انيدح ٍِك

 لزيت امل ادنشا اذالسوهل او هيلعهللا لص هللا كونسر لاق نامت هنعهللا بظر سنا نك نحل أع نءحبصن عنيرلا

 ة «داجرخت 1 دانسالا معيمص كيدنع اذنه «هلتميف كدحامد عنب الل ةنمانجيملاب

 ظ عون اجرملا نب مساّلان متاهرضتلاوبا اينولضيلا ن يملا اني يطا هللادبعنب 0 :

 ش ملسوهل او يلع هلل لصتتلا لوسر لا لاقامبنع هللا ضر سابع نبا نع ةمركع نر وصتمنأ دأ ,ءىثدح يركشبا

 ) . ههاجرخملو دانسآلا حيث يدحع ! فه « رصبلا واجمو ربظلا فخم م احيا نجلا م

 ( اولاق )يئريخا ىب رع نهلعو نال اديني طامعم يزل تس ن ركبوا وي ريشا 1 نم دنع ل

 هب نما ورق ب طدتم تقر علو ببطت نم لسو هلو هيلع ليصل لوس لاول هادم نك هنبأ نع تعش نا

 ١ 20 « هاجر تعلو دانس الا عي ثيدنح اذه

 نعحامص نةبوأعم يقر بخان هو 8 عملا دبعن هللا دبع ن دن ًاياسركب نرد ناملاو 4 اند 3

 م مو :اتق,ةيلهاملا ىف. يقر اكلاق ىجشالا كلام نب فوعنع هنبأن نع ريفأن ر يجني نجلا دبع

 ندمان :نيياطلا ةبطغ نسر دا ليعمسان ,دمح ليعمساو ا انبخلإا دن نب هللا دبع # ىلريختا د

 مقرظنلااينافامل ار ايو ىفةيراج اهييفىأر يسودها ع 4 بلع هللا للص ىلا نا اهنعدللا ب حرب

 هل عكا هلتقف كاسل عيا

 10 ةيلهالا ىف ير لاق كلام 0 هَ نصين ريم 1 ا 7

 ان برح ند 5 بهو 0 | علمتم 0 0 7 اني ايلا دن نس ا 5

 «ىراخبلاهج رخا دقو ظنلا اهم ناق اها وقرتسا, ثيدح ركذف ىدببزلا

 -ملرلاو 2



 8 © للا تاتك) 605١ ٠ ( صيخاتلا عمك راسل ) 5

 نانركزؤىانرفلا دمع نترفعجو ىزارلا دينجلا نالت دهازلا ناما- ندم ركبوا # انثدح

 رحنا 0000 دمحم نع د نب لا نغاتتيباسإسائب ا '( اولاق )ىجاسلا يحب
 لاو تت ذقءذدلا نافا ريكا خ.شالو اريخد امالغ نؤكي الاماد> ىن ا رع ا ىلذا مهاب لاق امبتعهللا ىذر

 سلا مو و 500 37 قدزو لقعلا دز ة ةماحأ ال وق 8 اوهيلع هللا لص هللا ل وسر تءعس|'

 الا صر الوماذج كرئاموءا الثلاو نيننالا مو اومجتحاودح الامونالو تب 3م ةئنلبا ءون اومجتحتال

 مستتر الو ةلادعب هف رع !الل وج هنافدمم نب لا نغالا تان لكث يدحلا اذه ةاور «ءامبرالا ةليليف

 # لصتمال ودئسم ريخنم 200 هللا ىذررم تي كتقدلتا

 ىباوتس دلا اماشه ن هللادبع انث'يمذمملا لعن رمت ندمح ان يزاوهاالا نا ديانا ظفاحلا لعوا4 هأننادح و

 لاقو ريْغص مالغآلو يبكي ىتنأ انالو ماجحل ىتتأف بهذا مفاناب رعناىل لاقلاق مفان نع بوب نعىبا ىثدح
 دخلا اذهل التالية امر مو اونجتم الوءانالثلاو ْنِح الاودحالا موا 25 رك امو اودع

 . * مان ن نءىوزملا دلاخ نب فاطع

 انيئتدلا اص ن ْن للادبع اننىرادلا ديعسزب نامعان(الاق) ىزتءلانسملا واو 0-0 ولا «هاندح

 ايش نوكيأل م ابحت ىتتأف مدلاين م غيب . مقانأ هللاق امهنع هللا ىطر رمت نا هللادبع نأ مذ مها , نع دلال ن فاطغإ.

 ءاهنش امفولْثَم ! قيرلا لع ةماخملالوش : لسوهلاو او هيلعللا لص هلال وسر تعمسيناف اريخد امالغ الو اريك

 سيلا مو مجتحيف هللا مسا ىلع اجت ناك نر ث اظفح ظفاحلا ديلا و ظفملايف درو لمءلايفددز هو هةكروأ

 ىذلا 0 ءانالثلا مو و نيالا مون اومجتحاو دحالا موبو تبسلاءوب و ةممجا مون ةماجملا اوبنتجاو

 مادجأ ودأمو ءالبلابهيف بوأ هللا لَنا ىذلاةءاف ءاعبرالامونةم ادملا اودتحاو ءالبلاهف بوبأنع هللا ف رص

 «ىدعنباو ٍنابحن ال ءاششلا (تلق 01

 نارك دال لل زم نبأ ىلا عقاد ع ةداحج نب دمحم نع دمت نب لازغ انئىتاسملا يسوع « دايز »
 دز , ةماجم الون سوال .اوةيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس لاو ىف : مغيب مدلالاف | ريك اخ شالو اريتصامالال

 فلا موب الو ثبسلا موالو ةءزطجا مول اومجتحت الو سيلا مو ةنلأ ويا مسا ىلع لطفلعا فديو لقملايف ا

 ' «لوب# لازغ «اسرالاةلل يفالا ص ريالو ماذج لِ ع و ءاثالثلاو نينثالا موي اومجتحاو

 «كورتمهللادبعتراق 0 نع عفان نع يوبا نع يبا ىنأدح يف و بذلا ما دهن #« هللادبع »

 اني ةنوكبال ماجحم ينتأفءدلا ي يبندق مفانإيهللاق رن | نع مفان نعدلاخب نب فاطم ان : لاعب « تا دبع»

 ديزي ىهو كَ روءافش اهقو لثماقيرلا ىلع ةءاجحلا لوقت لسو هلأ و هيلع هللا ٍلصهلا 0 يبانامالغالو

 ةعمجام ون ما املا اويدتجاو سيلا مون مجتتحيلف |جتع ناك نذ اظفح ظفالا ديزتو ظفلا ف دزو لقعلا يف

 اخ و ثحاو ءالبلا هش بوأ نع 2 0 راهنافءاثالثلاو نيالا انشخاوةخألاو ت تيد !او

 ماؤر «ءاعرالا ةليفوا ءامنرالا مو.يفالا ص ربالوماذج ود سامو بوبا هيف لت اىذلا موبلا هلاف ء ءاميرالامو 1

 :تتوحدععت 1 3 - 7 0 - -

 طدلاو اولا دب, نت ةمادحلا )

 م 1 م 351 1



 (4 جلا ١ (نطلا باتك) 60 ( صيخلتلا عمك ردنا )

 سول اوف للالَص ةنفا نأ وناماز تكا تعا لسوفلاو اوهنلع هللا لص هلو 2 ل اعنا“ هنع هللا يَحَر

 ةعاضرلا نم اهوخا ناكو لاق هنا تييمتسلا# اق ابمجح نا ةيطابا لسوهلا اوهلع هللا لص ىنلا صاف 4 ةما باو

 ١ هاجر وسم طع ىلع ميحد ثيدح ماا نلاننظول «-

  8 4نخل دبعزب ديمسان؟ مقأننب مينرلا نونو اثقزاارلا متعوا اب بوبا ْن نس سلا نب نيسألا #« انريخا

 ملتسوهلاو هيلع للالض الور لآق ل ةقيفلقا مرام

 .* هاجم و لسم طر شلع حب ثيدحاذه# ءاد لكن م هاغتهل ناك هنينعتلا نما نعش عيسل مجتحا نم

 ع كرب زوصنمن داتعأبلانوراهن ديزبان ءركحمن نسملا انثىضاقلا دمحانب مركم | ايا

 ةماسل مولور شع ةعبس مون هيفنومجتام ريخ لس وهلا اوديلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق أهرنع هللا ىضرسابعنا

 ٍ *«هاجر خو دانسالا ميو ثيدحا ذه# نب زشعو ىدحا مونور شع

 ىبحن نإ ماه انثيالكتلا مصاعزب ورحاتت نئاذضلا قادنتسا نإ دمحاشنت بون نت نبت سابملاونا 4 انئدح

 الوهلاوهيلع هللا لص هللا لور تاك لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع ةداتق انث (الاق )مزاحنب ررجو

 ١ طارش مخ تيدح 1 ده * نب رشعو ىدحاوة هرشع عسنو ةرشع عبس مجتح ناكو نيعدخالا لع مجتح

 #«هاجرخم و نخشلا

 ند هيلع ترافق هاوي نإ :ركلو ل خيشلا (ىربخا)و ى 225 !!ليعمسا وأ انثر اهضلا هللادبعواأ 0 اديخلا ٍُظ

 هللا دبع نب ىوسب ءئنؤموأ 00 يروا تاب و ! قئزعلا ديعانت(الاق : زدانزنإ يلعب نسحلا اب 7 هءاتك ل صا

 | لسوهلآو يلع هلل لب هلا لوو نا هنع هلا ىضنر يود ديمس ىلا ن يعن زلات وباب ع طادملا

 | ثيدج اذه « ةذقنم اهيمسناكو سا رضالاو ساءالاوم اذجلاو نونج |!نم سأرلا طسو يف ىلا ةمجحلا لاق

 * هأح رخم مو دا دائسالا خم

 ِ ان دح «

١ 

 تنسج لاق اهمجحمنا ةبيطابا سعا سو هل اوهيلعللا لص ى :!1 نا ةشئاعنعراج نع ريبزلا ىلا نع ثنللا
« 

 (م) ملتحي مل هل امالغ وا ةعاضرلا نم اهاخا ناكولاق هنا *
 رركلا قمل رغم ميدل يضيق امؤفرس ا ريارع يآ نع هيانع ءاليهس نعجن مجرلا دبع نب © ديعس ©

 *(م) )ءاد لكنم ءافش هل ناك

 ةرشع عسنموبو 0 مَ هيف نومحتملام ريخ اعوفرم سايعن | نع هم ركع وع روصنمن « دابع ٍِظ

 000 ا ىدحا يد

 ميت ناكو نيد غال لل مجتحم لسو هلاو هيلع هللا هللا وسر ناك سنا نع ةداتق نع هريغو 4 ماه »

 * مخ ) نإ رشغو ىاذحاو ةرشءمساو ةرشع عبس

 يسوق او هيلع ا ىلص هللا لوسرذا ديمسيلا نع ىل لف رهلا كل راد ع نع طارخلا هللادبع نإ #ىس معا

 «حيفتصو ةذقنم اهيمسن راك نما صالاو تاغ او ماذلتاو ةكيؤعلا ن اقع | زلال وقف ةاتبجلا لاق

 *(تلق)

 دكت

 0)ذ1]10100101|*7



 0 ع وع م ا

 ١ ا 1 ماو دعا ا

 مج

 ليزيح ترا لسوملاو هيلع هيلا لص مساقلاوبا ينربخا لاّقف طق تدحتحاام تاّنذ مجتتحا ىللاَعف مجتح وهو ٍإ

 | *(مخ) سانلاهل يوادب ا م عش .!مجملا ناهربخا |

 نوواديامم ء "يشيف ناكنا 0 رنا 3 ء مفانن هرع هللا كم 2 نع ةيوعمن ريهز امن : لاما ديزن # ديسأ ٍِ ْ

 هت ممجلاب كلم اولاقألا بي رسأةل ةليل ةكتالملا نمالع تب رص اعوف سع سابع نا نع 4هبو 9

 حج ثاردح اديه# سانلاهب ى وادبام لضفا محملا ناد ريخا مالسلاوةااضلا هيلع لي ريجنأ' لطم وهللاو هيلغشا للص

 0 نيخيشبلا و 1

 موي د دا مياع.وب 1 ان ىشرقلا سنا نيدمجا ندم ان . ىسلام اعلا نمش انريخا » :

 سابع ءنا نءروصتم ندابع اا ليديا ه ندنز ان : مركم نبنس ا أذن ىضاق هلأ دجحا نب مركم 4 انريخا »» 1

 كبيلعا ولاق الا ف يرسا ةللةكتالملا نك العتريصامرلسوهل 1 هيلع هللا لص هللا لودسز لاَولاق ابنع هللا ضر ١

 # ماج رخل هدانيس الا يحيي تي دح اده مدمج ةناجملاب:

 ا نع ريبزلا لأن نء.ثيللانب تيعش أنن' فتاماس ن ميبرلا اش بوقعينب دسم سابعلاوبا يس 1

 («ع) :اكدبطاسبتت» عسسا» 0 "6 صيخلتلا مكر دهسلا)
 مجحلاامو لاق مجمل اذهلاق كرر كي طق اذه: هن عيدنا سل انما لا طارش نونرق

 «نيانيتلان ىواديام:ريخلاق

 ورمي نب هللا ديبع انث ىدعنب ابركز انث برح نل ااغ ا لزج , ِباطخ نيدمح نر وص <« زيا د

 ىباىلع تاخدلاق ممن ىلا نب نم ىلا دبع وهو لججببلا ميطاوبا انث' يبق نب دم نع ةسيايلا نيدنز نعقرلا

 مساقلا وبا ىبريخا لاق طق ثمحت> !ام تاّمف,لاق مجتحا مكحلاا ابان: ىللاف محبتي وهنوهنع هللا ىذر ة 7

 طرش ىلع منيح ثم دح اذه*ىوتكا اذا هنحاامو ترص ةيكوا ليسعةءرشوا م >ج ةطرش ءافش هنذؤؤادبامج

 ب * هأح رخو :
 سن م

 ةمادآاودودللاو طوعسلاهب من ا 00 اوهيلع هللا لص تايون ةلاق ة (مبسعدللا ىضر سابعا

 # هاحر و داندم الا حيحص ثردح ادهن *ىثملاو'

 هلال وسراباذهام لاف ةرفشل طرشن نو رق نمدل مجاحم همجحب ماجح اذاف لس وهل او هيلع هللا لصَللا لوسر لع

 * (مخ)كلملادبع نعريهزو ةبعش هبات «هنمتوادنأم ريخوهو مجحلااذه لاقكراج مطقاذه عدب+
 ةريرهىناىلت تاخد لاق من ىلا نب نمرلادبع وهو لجبلا مملاوا ان سرق نب دم نع ةسيبأ|ىلا نإ دنز م

 هيد سا (تاق)(مخ) ىوتكا اذا هيحاامو 1 لسع. هب , رشوا رجح ةط رشف ءافشدب

 * ىثملاو ةمادحلاو دودللا و طومسلاه مت وادبأم ريخ اعوذ رص :سابع نبا نع ياكم ع روصنمن # دابع 2

 #2 هوفعض داع (تاق) ميك

 2 نه للا ا ا 0 لف 0
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 0 21 6 هللانا )

0 0 ْ 

 «“ج) . بطلاب اتك) ١ :60.43 22١ (صيخللا عم كر دتسلا)
 لاا

 هَ الع ىتنلاذانعاقا ىضر يردملا ديعس يبا نع 3 هد نع ةداتق يزيل نمور ا

 0 ناب ويح 0 ا هبزغن 7 ثردح قود مس نانا ل

 هاجر خلو نيخيشلا طرشىلع ثيدح اذه# ايمن لو يلسودلاو اوهيلع هللا لص هيلا ىل قيمر تعمد لاف

 ن ناييش انث ىسوم ن هللاديبع انث دومسم نب ديعس انئورع ىبوبحلا دوم نب دم سايملاوبا# ايربخأ وف

 ةرازف ىنم ىلا عا لخد لاقدهنع هللا ىّدَر ةرمس نع رم يبا نب نيضح نعريمجن كلملادبعنع يي لابو

 لاف ةرغشب طرشب نورق نمهل مجاحم همجحي م اهي اذان وهلآو هيلع هللا لص هلال وسر ىلعةفرق مايع نم

 ىلع مييوص ثيدحاذهوهب مت قريات ريغ اوهنو محلا اذه لاقكرلح كيلع طق اذهعدمل م هللالوسرإب ادهام

 ريم نب كلملادبع نع ىنمجلا ةيواعمن ريهزو تملا جا اجلا نب ةبعش هاور دقو «هاجرخم لو نيخيشلا طرش

 ىندح دمصلادبع نب ثراؤلادبع ان ىجاسلا ىيحنب | ا كرب ظفاحلا لع وا هانثدخ م« ةيمش ثيدحاما»

 هيلع هللا لص هللا لوسر نا ةرمس نع ثدح رحلا ىلا نينيدح تععس لاق ريمع نب كلملادبع نع ةبعشانثىلا

 ْ هب مجحلاهب متوادت امريخ لاقل سو هل وأ

 نع يهز ان ميو ايوا يورد ب نحال اه نب اص نب دمحانئدخ « ريهز ثيدح اماو جأ

 هاور دقو موحت لس و هلا و هيلع هللا لص ىنلا نرع ةرحس نك.ىلا نب نينمتن ىت دع يمت نب كالللدع |

 ددسما# ىبحب نيد نب ىيحبانت مرخالا بوقمي نبدمج (انربخا) ريمتن. كلما دبعنع ىئاطلاريصت ندوادأ
 لاق هنع هللا ىر ةرمس نعرماى نا نب .نيصح نع ريمتنب 3111ه نبدواد ان دلع ف لسماع ْ
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 نمهل مجادع همجح مادح اذافإ وهل اوهلع هللا للص هنلآَلوَصَر ىلع ةقرق ما م ىتب نم ةرا زق ىن نم ىنأ رعالخد|

 دور ز

 ١ حيحص © ( كله ريل ةدش نم +

 نإ يردحلا ديعسيبا نع ديبلنب دوم نع و رمنب مساع نع ورى نو رمتنع رفعجن © ليعمسا »
 مامطلا 00 مع نودناكه جو هواي دلا نم نمو هدي يعدل ىلا عنا هل هللا نا لاق ل 0 ا هللا لص ىتنلا ١

 *(مخ اهم هيفا لو ل ودل اوهيلع هللا لص

 هللا لوسرتسسس قاف مجتحيح حراق منمملا داع ارتاجنا ةداتقن نتاع ندح 7 50

| 

 | نوفاخت بارشلاو مامطلا ضيم نومحت اي هبحي وهو ايندلا نمل هدبع ىمحيل ىلاعتدتلا نا لاق ملسو هلآو

 : مجتح قح ل لاق 95 ” منقلاداع هللا دبع نل :راجتا هنادح 3 5 0 نا

 2ذذ|1]1]||0|110||0|||1ذ111 22721111100

 ١ ص2 و 7 07700 |

 تك

 ص و20
 ةفارقءل ىب نم ةرا زق ىب نم يتا عا لخ داق ةرمس نع ركحا ىلا نب نيصنع نع ريم نب كلملا دبصنع م« ناش طأ



 (4ج): م ىطلا'ب اتك) 06 بد ع (نصيغلتلا مم كر هاج

 ةرييكلاب الو“ ةريشل اب كنانلو ىلع كل ١١ دحوم افق ءاشستلا قرع لسوشلا او ةيلغ شيماء لومزأ| أ

 « لمتمن ديئؤلاو نايل رمتعملا كؤق ةيف'ادنع كوقلاو "هبا نع زاضنالا نم”لجو

 كاملا دبع ن ناغاس * مضاعولا ان ةيالق ونا اذن دادي لظنملا ميع نادمحا نب دمح نيستا ونا «:انزبخت |

 دع الاب مكيلع لاسنودل و هيلع سلا لاوس لاق لا ايهنع هللا ىضر رع نقلادبع نع هللاذبعن ماحس نع

 *اهاج رك لو دائش الا مييصص ثردحت اذه« نصل اواجتو نمشلا ثبثن هياذ

 ذادغيب قو زالا جرقلا نب دمت 31 ونا انثى لاب هيقفلا ليما نب دسم نب ليمغسا 1 وا 4 انثدح 9

 نايا تن ميم ىتتثد> نسخ ىأن .ةزأتع نب ىنبح نورمع يبربخ ع نخب نان غىف نودع با نب جاجحانث

 امظاو ليسومل آو هع ءاع هللا دض ىتثلا جاوزا ضعب تترع لغوهلاو 3 هللا للص ئبنلا بحاضض كلا

 0 ثرردح اًده# وانو أبفطا ريغصلا ربكفو ريبكسلا * ناعم مه | لاقف هلجز باص نم نيعبض نيب

 * ةأج رخم مو دانس الا

 نع رفمجن لفشل معبخ ن نب دمج انت يرصبتلاة واعم نب زيزملا ديعانت ىدرجستلا دما نب جاد 4 انربخ د

 هلال ع َطآلفترا هنعهنلا نضر ناغنلا'نةداتق نعديبل ندم ن ءةداتق نر نب منصأع خ نع ةنزغن ةزاغ

 - ثيدح ادن « ءانلا .هفنتل عجم مدحا لظي اكلايندلا هامحادبع هللا بحااذا لاق ملسو هلو هيلع ظ
 ن ركبوا (اندحإ هنع هللا قطو قاطعا نرمع هينا مف هناي ,ةثيدملااذهخويش و ةأج زضإلو ةانسالا

 ءرفدقوتيمل مدس نم ةاونلا نما اةكناكو 2< ننال ابي أييبط رك ل 0 أوط م - اطاخا نب رم نامذف

 يم“ يذل اة ردكلا الو ةيئصلا كسل ىزع 0 ذوي ملسوهل اوهيلعّتلا لص
 نس كاع 4 -انع را راصن الا نم 7 لجرنع كيعهك4 م أ نعلاَقف نيس نسا ن ع هل ا هلضعا دقو © دن

 # مص *« رصيلا ولجيو رعشلا تبن هنافدع الاب مكيلع امد ه | نع كلما دبع

 نا نينم لإ تاهما"نطمب نع:ريكبلا نب شابا تن حرم ىتتئثدخ قران. ينبح نبو ربع يف ريخا 6 عرجنا) ا

 نم نيمبدأ نيب: رثب' يلعا مط. و وام . اعدف ممل تلات هفةررذ ك دنع لاَقف د اوهيلع هللا لص ىيبنلا

 , يس ت تقفظفا عاونلطا ٍريجَصلاَر بكم وربك "ينط معبإلا لاف هيلج روباصا

 هلل ابدا |ؤااعو فرم نامعنلا نب ةداتق نع دين ندوم# نع ةدانق نير# ن مصاعن ء ةيزغ نب# ةرامح نع ف

 م سيم معامل هميقس يمحي مكدجا ل ب اك ايندلا ماجاب

 زاوبلا لعولا تيك! 5 هابط اذ يناعادف رن ناد ىف تدطرس مل فمي مالا نديزاب « ىتبل مولا

> 

 ا ةيوهرأل ! مهلك ةلاف كالع ٠ نم رثكال هتئضودم] كلاس نينا لاثمف م ابا ةيالغ ب رشتف"تاذتف

 ١ نه ديعم ةيخاأ نعلق نيزيسن نمل نع ةماسن ذامع هلطعا دقو نئختشلا طرش' لعة دم اياك 5 انمالا

 * | ةرشن ىلع اهعاظؤو | ماع دقرت عي !امف ةربر ذك دنع لاف اهماع لخد مشو هل آو هيلع هللاللص نبتلانايقلو
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 تن طلاووا ْن ءيلاعأ نب دك دت اذن :ةدااخث ليماتل ىلع بالا ناماد ندا .ينهنر جلا ناذاش ن ةمحأبا قاحئبلا
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 < ارتنلا 2 0 - ةم اق لع اللا كيل 2-2:

 ل



( 5 -- 

 4 0 7 دا
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 | هقيشب لمن اللا لويلمو كا ةلاعاانع شب يطودتلل ان زنا ثدي نيريسن نسا ينثدخ أن ناسخ نب 2

 | ثردح اذه مايا ةنالث قى“ رشف ءازجا ةنالثأ زجتم اذن ةب نع ةانش ةيلا ء انيشلا قازع- 5

 *«نيملا ف ةدايزب ن ن اسخ نب ماشه نع ناماش نب رمتعملاهاوزدقو *هاحر ذو نيخبشتا لهل ف 0

 ,لاق سفنلا قير ىلع ءزج ماوي لك بر شنتف ءازجا ةلالث ىلع مشق مث باذع ةءزيبكب الو ةريغصب تديبل يل نع

 « هنع هللا ضر: كلام نب سنا.

 ١) ىنلا يلاقءاسنلا قرع ف :سئا نعبر يسن سنا نع شيهشلا نب بييحانث اذا ىبانب .قلاخادبع( كاقو |'

 (العل لش دوا طل جاك 00 نمل - < ناشر كرر رادتتلا) .

 ا قسما او:هشيلع اًماَنِلطَ 'ءدلا ىلا ال قصت تءاج.ة 2 هنع هللا قطر راَخَن ءرك ذل ريو انآ كامل |

 33-5 ادها# ةأياهنطتم ساق اسروؤو“أت اخف ادت ئدخ مءالؤا قرح اوقرم اعف ةرذعلا هعباروأ 3 7

 6-00 هأح 1 ولم ظ ريو ل

 ةحولاو نابان 1 دما ني 5 ظفاطأ تبايح ل دم ن انءاق ا رازع : هيقفلا احن رع ظفحفولا # اند 3

 .تلاق ىملس هيدج نع مفادايلان 5 !انك ليغ نإ نس 17 نابواى لح لاول نانبنزلادبغاد ورحم كللاّدع

 اذهاؤع اليا مضخا لاقالا نابولي اودج كس هاو الاكل اح 000

 #9 لاؤلايانن نمحرلا دبعل هللادمحر ىراخبلا صتحادقو هاجر م ودا انمالا م2 ردح

 انئلسمنباديلولا ان ق مولا كبس نب يقعان' يرمعلا بيبش نب ىلع نب نس للا انلدملاد ان ها عال

 تدحب قادحن عاشه: كممس لاق رمتملا انن ددسم انث يربنعلا ىثلا وا انث لدملا ذاشمح ن ىلع « اندح
 أ ماش ةبلا ءاستلا قرع ند مني ولا ملسوهل اوهنيلع هللا لص ىبنلاا ؟ هع أ ىطر كلامو اننا نع نع

7777“ 

 نعني ويس نسا أقع دييشلانب تيبح هاور دقو *ىلا »ل ”هّللا هيفاعي مهلك ةئام ثذاغل كلذ تفصوالقو نشا

 598 - حرم دينسشنب

 نب قلاخلا دبعات ىلا رعتبلا همز نب نمانبملا انن مركم نب نينحلا نب دم أبنا ظفاللا لعوب 4 ةانئدح ف
 1 لاق ةذع هللا ىضر كلام نب فا نع نبديس نب خمرا نع كييشلا ن بيبحاتت ىراضنالا قراخملا نأ

 :؟قلأاو فأ الانيي ل ةحرق لقو مذلا نم قالا يف جيم مج مج م صلات هو ردع (؟)

 *« (م)اربق كلذ هن تامقف ةثئاعرصا وايدنه اطسقدخ ًاتفهسأر عجووا

 ْ لسوف اوهيلع هللا لص ىنثلا ىلا ل ىببصب تالعة رخل راج نعريبزلاا اب |ثعمتس ثعشالا يبا 4 رضا

 00 «* هايا نفعا مروو ايدنهاظسق ىذخ كد الوا قولح اقرت لاف ةزذعلا هنهاهفا تاغ

 ( ادحا ثءمدأم تاق ملمس هيو حرع عقاد نبت نب ندسحلا نببوا ىتثدح لا ولأ يبا ن « نة راادبع 9

 هيلج ر.يف اجو الو مجتحا لاق الا سر قامجو لس و هلو ه بدلع هللا تص هللا للضول وكحشن

 ١ 8-7 «ءانملاب امهضخا لاةذل

 ملل لض هللا ل وسر لاةلاف كلام نب سنا قدح ن ريس نإ سأ | ىنثدح ناسح نب ماشه ان ”لسعن ,ي ديلولا 9

 رمتحم'لاقو(مخ )وأيا ةثالثيف ب رشن وءا نجا ةلالث أز جنم باذن ة ةيبرعقاشقيلا ءاسنلا و عءافش ىلس وهل اوهيلع

 « هللادف أمي مهلك سفن امثالثإ كلذ تمض ودقو سنا لاق قولا لع برش. لاقو 0 امهات اهل نبا



--- 

 وس ورم

 ني

 (؛ج) 2 بطلا باتك) (7.0) 2١ ١ .(صيخللا مم كردتسلا]
 يلع لخد تلاقللسو هل'او هيلع هللا لص ىنلا تالاخ ضمن تناكو اهنع هللا ىضر ةيراصنالا رشبم مآ نرع

 حي ثيدح | ذه ه هوحن ثيدحلا ركذف ضرم نم هقان يلع هعمو ملسو هل او 4_بلع هللا لص هللا لوياخزأ

  هأج رخت ل و دانسالا

 ن دعا طب لسا يوي ني ب .نرب دم نب ىيحنانب بوقسي نب دم هللا دعوا  انربخا

 ' هلهادخ ا اذالوهلا او هلع هللا لص هللا ل وسر ناك ت لاق اهع هللا ىضر ةشئاعنع هما نععيسملا ةكرب رب 0 ٍْ

 ورشلا أك ميقسلا داوف نع ورسو نيزملا داوفوبريل هنا لوقو هنماوسف مما 5 عنصف اس ايما .كعولا

 0 ب جمس

 ل م

 «ايمجو نععاملاب خسولانكادحا|

 مانع رذنملا تنب ةمطاف ىنتثدح لوقت ىلا نع  تعمس لاقرمتسملا انثدمم ن ىيحان هللادبعوبا « انريخنا: »أ
 5 سغ ىذلاو(١)ةئيبلتلا مقانلا ضيغب لاب مكيلعلاقلسوملااو اوهلع الص ىنلانا ايل هللآأىضر ةشئاعنع موثك

 دحا <:شااذإ 0 اوهياع هللا لص ىبنلا ناك ولا# 5 ءاللب هبجو نع خيسولا لفي كى دح !نطل لسفيل هنأهدسب

 نير خللاط رسل اع مص ثيدحا ذه ةاحوا توماما هف رطدحا ىلع ىضش ىت>راذلا ىلع ةمربلا لزج هلثهأ نمل

 # هأج رخ مل مث يملا لبانن نعابىراغبلا جتحاو بنئاسلانب ديحع سم جتحادمفأ

 لبو دمحانىرهزلا قاخسا نب ميهاربا ان ةفوكحلاب ينآييشلا ةبقعنب دم نب لع نسملاوبا م انريخا أ
 اهنع هللا ىخر ةشئاع نينمؤلا م ادنغع ناك لاق هع هللا ىضر راجن 2 نايفس يبا نع ء شمالا انث(الاق )ديبعاتناإ |

 : لامع ةر هدعْلا هن تل اق ىب ,صلا ذه ناش لا سفن او هيلع تا لع فالس لخدف امد هأ رخنم رطقن ىبص: ا

 اصاولاق اق اندنه اطسقدخاتلف 1 ملا ةردع اهيصن ة 5 اصاياون :5 د لوا نلتهال ءاسنلا رشعمأن ن ا

 :ثدح اضإا ىراخبلا جرخا دقو * هأحرذل مول رش ىلع يصص ثردح اذه. هأربف كلذت لشق ةعئاع

خم اذهود نصحم تال سيق م انع هللادبعنب هللا ديبع نع ي سه زلا
 «ارمصت

 : أ 2 8 -
 ١١ ضايبلا يفنبالا هبشدو لسع اق لعج اءروقل وا قيقدنم لسيءاسح ةتيبلتلا ()

 كلا ىلا نب رصنانن مين ولا انك ةزرغيبانب مز احن دمحا ان ىتابيشلا ميحد نب لعن دمحم انربخل »

 ذخا ا'لسو هللاوهيلع هللا لص هللا لوسر ناك تلاقةشئاعن عما نعةكربنم بئاسلانب دمنا ةيلعنبا

 ورسر» ميتسلا دا ؤفنع ورسو نزلا داوقوبريل هبال وقتو هنءاوسح و عتصق اسحلاب هلها ما كعولا هلها

 ْ + اهو نءءاملاب خا خسولا نكادحا|

 مفانلا ن ملا مكيلع اعوقرم ةشاع ع نع موثلك ما نعردنلا | تن ةمطافىتادح يلا نعا تاعمنس# رمتنم. )|

 هيلع هللا لص يبنلا تاك و.ءاللب. ههجو نع خيسولا لستاك كدحا نطيل سغيلا هنا' هديب يسفن ىذلاو ةنيبلتلا
 ٠ ةايحوا توم اما هز لع لع ىضَع : ىتح رانا ىلع ةم ل دوال كا اذا لس ول اوأ

 * سيم لب اننب اوه نعا

 هل او هلع تامل لوسر لخدقامد ها رخنم رطقن ىبصةشناء دنع زاك رباج خ نءنايمتس ىلانع# شمالا » ا

 ةرذع اهبنم. ةأ رضا ناو نكح الوا نلتقت الءادثلا رعت اين كو لاغ ةرذملا تلات اذه ناشام لاف لسو |

 ا

 ا

 ني

 2 0 ا

 3 ءانأأ
11 
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 0 ايلا 7 ريلا

0-00 ٠ 

 . - ديع ظن كك

 ثنكول هللا لوسر ايىناو تنا ىنإب موتلا نم لجو هل لاقف عجبا م ”ارع ناولا دع تع اذك ان وعدن ةركو

 0 يبا مثدمق ذنمىل تمفر مكضرا نالاقف هللال وسر كنا دبشا ةعاسلاكنم ٠ لعاب تنكامرجه فارما قيتانلو

 * ىر دما مم 00 هلو# 2 0

 5 دادوتا للا هنف وا ديعسللا نع ىجحأ انلا اا قيد بانع ك قره د 2 ةلايلاب

 تفل 00 تباوشعلإ 2 باو عر ةل ةمصعص نب ب 3 0-3 نايلس نب 5 نم نآإب .اسنبا 5

 هللا لص يالوخر لم لغ تلاقإ وهل اوهيلع هللا لص ىننلا تاللاغ ىدحا تناكو اء هللا ىضر ةنر اصنالا

 لو انتقل وهلا او هيلع هللا لص ىنلامأ ف قلعم قدع ثم لا نق و ضن ن مهاب هنعاللا ىضر لعةممو لسور اوهيلع |[

 هللالوسرىلا هب 0 ىيهاتاو انو رالج لا تمكف هقانكلا ثاقفا وال هبافهعد لاف هنملوانت يعل بقاو ةلم

 تابقتانبدز ةاور كلّقفوا وهف اذه نم لكللعأ لينوفأ وهيلعاتلا لضلا لوس ,لاقق اسودل ار اوهيلع هللا لص

 انواسلا ما ةملسن دمها ًاناقافهاو . ركبوا ( هايربخا ) ةيراصتالار دشن . 3 ملا ةوناماس نب عيبلف نع

 بوقعيق ان بوهعب دعا يراصالا قع رادو بو يف ربخا ىندملا ناولدم نب مميلف ىنث دح بابلا أنبه ظ

 نم ىلا لأ و

 ةرعواذك اهنوقذةزع ء م لاق م ماع لبتاذا هدنع دومق م امنيف لسو هلو هيلع لال صةما لوسر لكارسدق '

 قثدلو تنكول هللاو هللا لوسراي ياوثناى إب مولا نملجرهللاّف ممجا مهمأ رع اولا دع دم اذك امبوعدم

 يلا دمق ذنم ىل تمفر مك ضرا نا لاف هلو ا ويعا ةعاسلا كلنم لعاب ت تك مرده ف م

 تحرم لد اع( اق) يرصص ههيفعا دال وعا دلاس هذي ربلا مكلا رع رع ريفتاسه اصقا ىلااه ادا نم ترظنف

 #3 1 ثادلاو

 أءوق سس دعس ىنأنع قر هلا ا ن ء جابر نب دلاش انث ىرماسلا ديوس نب ديمسانث تابملا نم ديز »|

 + ادهاش هانجرخاههيف ءادالو# ادلا صرخت تربل مكارم 07

 تناكو ةءراصن الار دنملا مانع بوعي ىنأ نب بوت, نع ةعصعص نب نم ىلا دبعز بوبا نع # حتبلف وف |
 نمهق انوعدممو سوما او هيلع هللا لص هقول لعلخد تلاقلسو هل اوه.يلع للا لص ىتلا تآلاغ ىدحا

 كّضا وبال هنافهعد لاةفهتملو انت :لعلبقا وهنمل وانت لس وهلاوهيلعللا لضييننلاو اه قلعم قذع تلا فو ض سس

 وهف اذه نملك لاتقل -وهللار او هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا هب تتقي تنطق قاسو ريمش ىلا تمضف هقأن كنا|

 « مير ذا مالدم رشبمما نع حيلف نع بابا نب دير اورو هنه ناهس نب ىف املا هاورا ذكه كل قفوا

 نبا» 220

 08 اللا د اذه# هيف ءاد 0 ءادلا ته ذيىنربلا مكلا رع ريذن اهاضقا ىلا اهان دأ نم ترظنف

 3 انا عر للا مطربات ةدنعدودق ير ويلا لس ةلالوسر لئاومدت ربهم

1 

1 

1 
1 
ْ 



 (1) ياشابزك "<" 022  صيخلتلا غم كرادتسلا )
 هيلع هللا لض للا لوسرزا كلذوابيعا ساد ودلاو هيلع هللا لصةللا لور ميظمت نم تاردقل ىخانااي

 ةيلكلا قرع طولا اوهيلع هيا قاسم سال ومروكعا لوقتانكو هيدتشتفرماملا هذخا تناك سودل 1و

 هيلع حنا تحن هى دتشافامو ':لسنو هلو هلئاوي فلام لاله توفق م الما لورق نا قلكلاالو

 قافار 01 وهلا 7 بلا لص هللا لوسر نع يرسم ” هاندرلف ثنا تاذ هيا انظف هيلا سانلا عزف و هيلغانمخو

 قال هديب ىسغ ئذلاو ىلع ابطا ارطاشيل هللا ناك اميلع | مطلسةلانا متن لاق 5 كلذ رادع وودلذدف هبافرمف

 ركذقذتمو ثيبلاف نمو اهغّلا ىو ةشئاعتلاق الجرالجر مم ودل متارف ًارفلاق اق ىمعالادل الا دا ثيبلا ىف

 ةأرصادودالاز مب ب تحةأرصاةأرسما نددلف ملس وهل اوهيلع هللا لص ىنلاجاوزادودللا غلب ون زوعمجا لاجرلادنف مباضف

 تننظام,هللاو سف اناقف:ةغاصل هللاوا تلاّعف ةملس ماس انلالاقو 0 ةءوميم الا !مملع الو دانزلا وا لاقانم

 9 0 و دانسالا مييعص ثيدحاذه# اهانددلف لس ودل اوهبلع هللا لص هللا ل وسر مسقادقو كك ر تبا

 نب هللادبع ا نب بيهو انثئناسح نبى يح انين املس نبع رلااز'< بوكعي نيدمخ سايعلاوا « اندح »

 لع حي ثردح اذه» طعتسا مسوهلا اوةيلع هللا لص ىبنلا نا امهنعهللا ىطر سايعنءا نع هبا نع سواط

 *: هاج رخملو نيخيشلا طرش

 ىلا ىنثدح دصصلا دبع ثراولاهيءانث بلاط ىنانب ميهاربا انثيكرلا لضفلان ميهاربا ندمت 4 اندح م

 لسو هلاو او هيلع للا صال لولي ولا لاعقم هللا يضرو رم ن مف دلوع ناني قلل رو لعمشللا ان

 * ةأج ج رخو دانسالا ميح ثردح اذه# ةنجلا نمةرجشلاو ةرخصلاو ةوجعلا

 ن.ودقاو نديبعان# نا ريزلا نب رفمج نب ىرح انن ٍناطقلا دايز نهللادبع ندم ندا لبس وا# انريخا ٍِق

 كرم نييفل ا دبع دفونأ هنع هللا يضر كلام سنا نعديمح نعى ديعلا نمر لادبع نب نامعانت ىسيفلا مساقلا

 ا

 ا 1 20

 دحاولا دنع ن ٍايبع «

 انكوادج هيدتشتف ماخذ َ تناك لسودل] اوهيلع هللا لص هلال وسرنا كلذو ايحتارفا ةعرس وال 1

 قحو تديشافلا# ة ةرصاخلا لوقنا.ئدتبمالو ةيلكلا قرع مسوهل او اوهنيلع هللا لضهنلا“لو سر ذخالوقن

 ملسو هللأو هلع هللا لص هللا وسر نعي رس م مانددلف ب بنانا تاؤءاددب نااننظف هيلا سانلا عرفو هيلع ىمتا

 قالمدي ىنن يذلاو لعفيل ناكامىلع اهطإس هللا مت متتنظ ل لاَتف ددللا كلذرلا دجوودلدقدبا فزعوقافاو

 مياضف ركلتف دئموبت بلا يف نمو ةشئاع تل اةالجر الجر مهودلي مين أزف ذ تلاق ىمعالا دل الادجا تيبلاىف

 انم. ارض جيالللا ملي تح . ةأرمما ةأرسصانددلف لسومل او هيلعهللا لص ىنلا جاوزا دودللا ليو نوعا لاجرلادلف

 عمي امادداف لود اوديلعتتلا لِصلا لوسر 12 00 *. لاف ةمئا 0 تلامف

 ةرجيلاو ةرخصلاو ةوجنلا اعوفرسو رم ن 7 رن 0 ِن 8 ثراولا دبع 1
 4# ميركص ديو

 رجه لهان * سيلا 8 دقوا ل سنا ن :رعدبمج نع قرم 8 يم 7 1 ناعيا 9 جاوب 3 8 0
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 (4ج) . ع لقلا تاتكذ 26 .ع ضيفلتلا ماك ردتشلا»
 ٌ نع .ةداتق ةاؤردقو *ة اجري ' و دانسالا تا ثدردخح اذه ان :ثرلاو قرحبلا ظسمااب بنما تاذنَم

 ديب“ هلل | دبع يلا لومتم

 نونو ا 000 0 تا 5-5 كسم ان قبح نإ 0 ويلا دج

 »# 1 نوميمن 3 ا ئدلا 3-0 خبل 55

 ظ ىرضملا قاحس | نبوقعي انث ىشاق ىلا دب ن كلما ةعاك أقم اركنا ق ةاحتسا ن هللا ديع « هايربخا ٍِظ

 ْ لمعمل اوهنلع هللا لسه لوسراتل تمن لاقهنعهللا ىضر مرا نب دز نع دا ىنادح لومي نا ن نحرلادبع ىتدح

 « اطسقو ازواسر و بنملا تاذنم

 ا ئرهزلا هموم قازرلادبعأبنا ميهاربا 3 قاحساانثكيناغصلا ق ف احسان دمج هللا ديعونا # ايربخا د

 مشا املوا تلاقاابنع هللا جوطر: سيم تتم واين نع مان: نب ثراملا نب نخب لادبع نزكب و وا دعا

 د مودلفهدل قءاس رواشتفلاق هيلع ىمغا يح هةعج ودتشاذ ة ةنودنم تنسف لسودلاو و هنلع هللا لص تاليا

 اولاقف سيمت تن ء ءامسا اهف تناكو ةشبحلا ضرا ىلا راشاو انه اه رم نئج ءاش لعف اذهام لاق قافاامف

 [دل الادحا كثيدشلا ف نيعب الدهب َْك دعم هللا ناك ام ءادل كلذنا لاق هللا ل وسرأب ب 2 تاذ كنمبتاتك"

 00 اوهيلع هللا لص هللالوسرةعْرد ةماضلا ماوذئموةنوميمتدتلادتلف لاا 00 فاز وسر معالا

 « هاجرخم مو نيخبشلا طرخ لع مديح ثيدحاده

 ناهللس انن لاق ىوتبلا زيزعلادبغ تب ىلعو ىضاقلا قاحسا ن.ليعمسا انب لدعلا ذاشم ن.ىلع # انندح
 ا تلاق انع هللا يضر ةغئاع ناىنا قربخا هو رع نب ماشه نعدانزلا كو نمر ادبع ىتدخ ىمشاملا دوادناا

 أ

 «حيمص# تررللاو ىرحبلا طسقلاب بتملا تاذنم ىوادتننأ لسو هل او هيلعللا لص
 هتييولا تمن يسودلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر تءمسلاق قزانب ديز نع هللادبعىا نع ةذاتقنع# ماشه رف

 * ىتشد ىذلا ب اجلا نم هيدلي ةداتقلاق بنملا تاذنم سرولاو

 هيلع هللاللد هللال وسر انل تمن موا نبديز نعىنا يئاطاة منسوب ممل ادع وثديل يرضحلا # بوعي 9

 ن+رلادبعز. ركبونا ئربخا ىرهزلا نع رمعم هدنس(تاق) اطسقو اًمزو اسرو سنجلا تاذنم ملسوالا و

 يح هبط ص دتشاذ هن وميم تف رسو هل اوهيلع هللا لص هلالوسر ىنشا املؤا تلاقريبمم تن ءايسا نع

 نوفتناكو ةشبملا ىلا:رانشاو انهاه نمنئج ءاسنلمف اذهام لاق قافاالف هودلف هدل ىف ءامسنرواشتف هيلع ئمتا

 م ثييلابف دحا نيقبنالهب ىفْذَمل هللا ناكام ءادل كلذ نا لاق بنجلا تاذ كل . انك اَولاَمف سيم تنءامدا

 ةعزمب ةمئاصل ام ماو ذئموب ةنوميم تدنلا دقف لاق اسابع نمي لسو هلآو يلع هل لص هللا لوسر مالا دلال

 ة(مخ) لسوهلا اوه.ءلع هللا لص الوسر

 ب هياع هللا لص هللا لور ميظمت ن*“ جحا ن ا! تًاردقل تاق هش ةشثاع نعهببا نع ماشه نع ء هدانزلا ىلا نا 92

 هلو

١ 



 ب تن

 (4ج) :(بطلاباتكذ 00 ” 6 صيغلتلا عم كر تسلا )ل

 مو.تاذ املعل خد سودا اوهيلع هلئا ليص هللا ل وسرنا اهع هللا ىذر سيم تنب ءايسا عوج هنع ار

 ِتولا نم عفنبو | توما مفدب أي ايش نا وللاَتفن ن الف هيرشن تلاّف اذه نيمنصتاملاقف هقدتمربش اهدنعوأ

 سرمم تب ءامسا نع نيبرصبلا تري د نمد هلو * ه اجري ملو دانسالا مديح .ثدح ان # انسلا عفت

 ين

 3 هللا ىذ زر سيم ثنب ءاهس 00 دة ةيدع ينوب رفعجنب 0 0 2ىربنملاا|

 تلاق رااح راح لاق مربشلاب يثمتسا ١ تنك لاق نيشمتسلاذ اجا لأ لسو هل آو هيلع هللآ لص هللا لوسرزاا|

 هان لانو ءافشنا ل - ول 0 وهللاو لعمل 7 هللا لوس رويال ذسلاب :تيتمتساما

 0 دعا 4 هللا ممم م مانيلا أل تشمل

 هللا ل وسراب لبق ةماسلا الا ءاذلك نم ءافش امهفناف تونسلاوانسل ابكيلعل ومي لسودل | اوهيلع هللا لص هللا لئوسوتأ|

 لسلاوه تونسلا لو ةريغو ركب نبو رم لاق معلا ثتروئسلاو ةلبعيفانب ميهاربالاقتوملا لاق ماسلا موبأ

 د

17+ 

 هةوحم

 ا #

 و ميوم

 «رعش » * ىاشلال وق وهوى زلا يف نوكىذلاا|
 أ درع ناراجلا نوعنع : مو امهفريخال تونسلاب نمسلا م

 * هاجر و داتساالا حيي ثردح | د

 ءاذملا دلاخ نع ةبعش انثث نيزريبأن. دم نورمان“ ينوعلا دمس نب دم انثىداَعلا لدلك نب دمج ا: انريخلا اف

 ىوادتنا ملوهل آوهيلع هللا لص هللا لوسر انرسما لاق هنع هللا ىضر را نب دنز نع هّللادبعيفا نومي نع

 ىدنسلا نءاحر.»

 نيمنصنام لاّمفاتس اهدنعو الع لخدولاق ءاددنا لاَعف .الفةيقس تلاقا ذهن نيعنصتاملاقف' هقدممربش اهدتعو

 «ميص# انسسلا مف ت وملا نم مفتنوا تولل] مف دءاثيش ناوللاّةف نالقه رشن تلاق اذه

 هيلعللا لص هللالوسو نإ نسيم تت ءاهسأ 3 06 هيتع ىندح قفمجن نب ديما دبع هداه اكل

 هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاقفانسلاب ثيشنتسام تلاق تلاق راحراجلاق مربشلاب تلاقنيشمتسما ذاع الان لس ودل وأ

 ظ هان ا ١ تولا نم ءافشهيفناك ايش ناولرسو لاو

 لس -وهلاو او هياع هللا لص هللا لوسر تعمسمأ تح مان اىباابا تعمس ةلبعيتا نب ميها ران ركب نب ورمت »ف ظ

 ينانبالاق توملا لاق هللا للا ماسلا امو لق مأ سلا الا ءادلك نم ءاهش اممقناقتو:كاواتدااب مياعلوق ا

 ىدعنالاقو 3000 ابحنا ةيناور# (تاق) يعص# لسلاوه ةريغو ركب ن وز لاقو تيشلاتونسلاةلبغ ا

 + ريكااتم هلا

 موب تاذاهبلع لخ د لسو هلااو هيلع هّللالص هللا لوسر نا سيم تن ءايسا نع هندح باطلا نب رملا
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 ٠س 53 مس
 2 ملل لف هاا م كا 2
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 5 7 2 رك 0 تت

 ل - ا هيلع

 - 0 ماذا )
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 ماابي

 م لامل

 (رسنلاو

 0 2 مسا تامل «ةشؤزل مماثل ردك ))

 ءاد لكل لاق ةنال ولآ اوةبلع هللا لص 1و اخبنع لا يضز هللادبعن ٌرياَخ نع'ريبزلا نا نع يعشن

 ١ 8 ةأح رخإ و ملم طز د ىلع خيط ثءدح اذه+لجو 0 نذابئز ءاؤدلاءادلا تيطا اذان ءاؤد

 لغات ةعزخ نق احسان ب دمع 0 وا أ (الاق )اففاحلا دعس“ هن رب هللادبعامحو او نينسملا لع وا« انادخو)

 لآقلا# هنع هللا ىضر هللا دبع نع ضاوخالا 3 يا نع نايفْسأتت تالا نا كنزا اظدح ةملسنا

 ارا ضيقا هسا ميرفص دائسا اذه رع تكا لولا اوةيلعهللا لص "ا

 « نايفسنغ حارجلان ' ميكو هفقوادقو

 نع نايفس نع عيكوأت م يلانب ا نة ةبيتق نب ليعمسا اننلدعلا ىسومن دخن هللا دبع انيدح 9

 رطل 3 لارقلا ةارق نا امش ءاهشلا هللادبغ لاقلاقص وحال ىن نع ٌقاحسا ىلا

 دوسآلاو ةشيخ نع شمتألا انثديبعن دم انث نافع نب ىلع ننس تملا انثبوقمن دمح سايعلاوبا 4 انثحو د

 «لسعلاونآرقلا نيئافشلاب يلع هللادبعلاة(الاق)

 ةيلسن دام انت ة ةيثئاعز 0 0 ان ىنا ىلا ديمش نب لضفلا ! ف : 'ىناهن اص نيدمجش * ىتدح 0

 ءاملاهيلعنشيلف دعا اذالاق لسو هل آو هيلع هللا بص ىنلا با هنعاللا يضر كلامنب سنا نع ديم نع
 ىمحلانا يف ها الا لعاقشا امعاو هاجر مو وإسم ط رش ىلع مرعص ثادح اذه# رحسلا نم لايل !ثالث درابلا

 | « ءاملاب اهوئفطاف منبج حيف نم

 1 نب هلادبع ان(الاق)ىفاريسلا يلعب ماش وىفادممملا نسملا نب ميهاربا ان لدملا داشجن ىلع م انندح ف

 لاق كسيجاملاق تئجامف مابا تدفق ةكع سابعنبا ىلا ساجا ت تنك لاق ىببضلا ةزجىلا نع ىيحينب ماههانس

 اهودرااف منهج حبف نم حلا لاق لس وهل او هيلع هللا لص هللا لوسر ناف مىنصز ءاع كنعاهدربا لاف تمج تاق

 «قاّسلا ةدهم هاجرذملو نيخشلا طر ع حبص ثيدح اده ممل ءاع

 هللا دبع أبا مس يلا نب ديعس اننرصعب ططاصنإ نامعن. ىيحماش يدادخبلا دمحنب دمر فعجوا 4 انربخا ف

 باطخلان/ رمت نر ا دايززب هللادبع نب ةعرز نع قرزلا ةبقعنع ديعسنع سب رج نا ىنثدح خورف نا

 هللا نضر !

 شمالا اندلع ندم هاو راذكو ءنايفس نع ميك و هفقوو (مخ) نارقلاو لسمعلا نيث اميل اكل اعوف سم هللادتع

 مجباذالاق لسو هلا اوإ هيلع هللا لص .ىبنلا نا سنا نعديمح نعةملس نب داجهلوق هللادبعنع ذوسالاو ةمثيخ نع

 ْ *(م)رحسلانملايل ثالثدرابلا ءاملا هيلع نشيلف كدحا

 0 ء ايلف امنيا ين دقفَف ةكع سا اع نب !؛ىلا ساجا:تنك لاق. نجا لا, نع 4« مام

 منهج حاف تم ي للا لاق لليو هلو هيلع لا شم للالوسر ناف مزمز ءاعكنمب اهذ ربا لاق تمج

 *(م رع زمز ءاع اهودراف
 ادايزنب هللادبعن, ةعرز نع يقرزلا هبهعن ديعس نع جمع نبا ىنادح ورق نإ هللادبعأبا مس يفلا 4« نا 2

 3 أ



 ص11|1]|#1|115151711*|زذأ]|]|ز]|]|]|]| | | | ]1 ]1

 (4خ) ( بطلا باتك) 6 ظ >6 صيخلتلا عمك ردتسلا .١

 ضرتقا نم اج هلا جو فادإ> لاعفاذك واذكيف يف جرح انيلعله لسوهلاو او هلع قال ههأ لوبمَر

 0 ناف هللادابع ,اووادب لاق ىوا د هيلا لوسراي اولاق كلهو ميو يدل كل دفراو م هيخا ض رع نم

 « نسح قاخ لاق ملا دبعلا ىطعا امريخام فاول : رضوا ولاقءرملا | ذهالا ه اهشدل ل زا دقو الاءاد كد

 هلسيل كرش ن ةماسا ىلا هيف مدنع ةلملاو هاجر خم ملو نيخرشلا طرشرلع اهلك ة حرص هداسا ثيدح اذه

 قدقو ةلءا سبل ان امهمع دهاوشلاو نيهاربلاو ججملاب ب تاتكلا اذهلر ايف تّددقو ةقالع ندايز ريغوار

 *امبط رمش ىلع ةباورلا نكن مذا هنركذ امرثكأ ةقالعز دانز نع ثيدحلا اذهّق رط نم

 انيناماسن تاللم زآرملا ميهاراْن فاحسا ترادمم بالملا نادمحن نيحرلاديع #« انثدح و

 أسىو 3 ةنودا تب را هللا لو سراب ت تاقلاق ما رج ميكح نع ةو ع نع ىيهزلا ن ءرضطخالاز ' خاص

 نبسأ و ١ هاو ردقو# هاجر لو دانسالا حيمص ثريدحا ده #هللا ردق ن ماهمالا ةهللاردق ٠ نم درا ام قرت زل

 «ظوفحلا وهوارخا ذانساب ثتراخلا نحو دبر

 سوو ثرا 11 | نوارم ( ىتريخا )بهونب هللا دبع اني رصن نب رحئانم بوق ن دم سابلاو ا « اندح 2

 هللا لص هللا لو سر لاق هنانيدع هأبانا عب دعس ْن .كفراطل يد رو ةما' حا نا ب ا دينا

 لاتفأ ىشنم هفاردق نم كلذ در لهام يف رتسن يقرو هن ىوادتي ءاوذ تم ارأ هنأ لوسراب لسوهلآو هيلع

 « هللاردق نم هنالسوهل ١ او هيلع هللا لص هللال وسر
 نب دمحانت ىراصنالا ادع دما .يىزارلا مناعوا انت رجاتلا هللادبع نيت ع نر اادبعوا *« ينربخا 9

 ءادلال زنا ىذلان ا لسوهل او هييلعّشا لص هللال وسر لاق لاق هْنع هللا ئطر ةرنسهيلا نع ةملش يبا نم ورع

 دع طرش لع حب ثيدح اذه «ءافشلالزلا

 هن ردبعن ءاثرزأ الان 00 بهون هللا دع ان رص نيران بوعي نب در س ايملاونا «اندح)

 يقوم هيا 2 نم ٍضررِقأ ع نمالاجرملا هنا عيطو هلل 'دايعلاق ادب واذك يفجر> اناياعل ه لسوهلا 0

 ءافشهلل زنا هد ا يم ادا رو 7 ىوادتا خالات راباولا 52- 2 03

 مالسودانز نا باطلاو ةئييعن او ءاقروو 70 ناييشو ةباوع ىناو هبواقمن ريهزو يئابيشلا قاعد[

 0 مدحاووار يوسوس 9 ةمايسانال هاجر لو و (مخ) ط رش لع حادص اهلك لاقمن ناماسنبا

 ىوادتنة ودا تيأرا هللا وراي تاقمازح نب ميكح نع ةو رع نع ىرهزلا نع رضخالا ىلانب 6 معاص ف
 رمعت ب بما نحب ا ىرهرزلا نعم زيغو (نساو)؛ حوت ههنا دق نابع :!لاق ٌتاردق نمدرا اه قرتسا قرواه

 * ثردملا ةيودا تيارا هلا لوسرأب تاق هب دح هأبا نا ىندح 1

 « (م)ءافشلا لنا ءادلا زن ىذلاا عوفر رب هينا نع ةملس يبا نع ورمبن 6 دمخ ف
 نع ص و>الا يبا نع قاح-!ينا نعنايفس هج رخادق (تاق) (م)ثيردحلا ءاوج *'د لكلاعوف سراج 6 نع ط

 20 يسوي ببووجابب و 7س سس و

 4 نب دياب

 كح
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 ١ رع صيخللا عمك ردعسلا ١ -- (2ج) بطلا باتك) .(بوه> 7
 اها اا مع وع وم نا ىلع مغممللا مالسلا وةالصلاهيلعناما-لاقف تيبلا ذه لهابارأل

 4 2 2 و  0 1هال أ نا 0 5-9 هطةسف ةيطر اذلإ دكا مو 0 2 حام 0 ىمعأ 3

 0 هنعدجا الل ىباو نايرط نب ميهارربأ نع تهو نا هللا دنع 1 نم ةرع تبغ وهو * هأح 3

 4 سابع نا ىلع هفق وافر يبج ن ديعسن ع لق نةملس هاوردقودحاو هلا بك كيقدحلا اذه

 ىنابيشلاسايعلا نب رابجلادبعات باوملاو|ا:”يناصلا ن قاحسا نب دمحانب بوعي ندم سابملاوبا4 انندح د

 مالبسلاو ةالصلا ايل دواد نب ناملس ناك لاق |مهنع هللا ىصر سابع نبا نعريبج نيديعسنع ليبك نب ةماس نع
 ![تءلط اذكو اذك ةرجيش انال هتف تءلط ئش يالو:تناام امل لوقف ةررجش هننيع نيب تءاط.ةالفلا ىلعاذا

 هموت رمل! انا تلاق تءلط "ىعيالو تنااماحل لاَمفةرجش ةينيع نيب تماط ةادغلاءو تاذ لصايفاذك واذكءابل

 يحوهو ب رن الس دقات + ناو برتقادقهلجا نا مالسلاو ةالصلا هيلع نايا  ملمف دحسملااده بارت تءاط

 | ىلع تاق بيغلا نوهلعي نيظ ايشلا نامع رث نرحل تذ اكو هيوم ن اطيشلا ىلع يمشي نا ىلاعت هللا اعدف

 | ار كش ادلع ىنن تناك ثيح ءاملاب ةضر الا ىل ان ترا نيط ايشلا ىلع قذ طقسف ةضر الا اهلك اف ه اضع

 د لاملس ى صعب ثتعاص ع

 ُان نإدايز نع رعسمانن يس ةانطلا ىلع نب دمحاتت نافع نب لعن نيم ان. يوقب نا دحج مالا وبا نب دج ف

 ( القز ةبيشيلا ةوش ف يل | قا ادعرسأ نإ ميهار باث ىف اعلا هللا دع ع نيد ركعوأ !(.ىف ريخاو )ةقداع

 1 نيدمحا نب هللا دبع انثورع يره وما: رم نب هللادبع( انثدحو )ةقالع نبدانزنع ء شمالا نعرب رجانت

 إ ًايناهيتلا قاجسان , ركلوأ(اندجو )ةقالع ن دايز ع نع ءشمجالاانث ميك نإ زيزعلاميعانن جاجمملا نب مهاد

 1 نَسلاَو :1( انربخاو )ةقالع نبدانز نعمل ة 4 0 ريهُز ةدثيخ وا نا ىتحكنإ 6 هنيثق نإ دعا

 ٍإ ىفاشلا ركبوا( قربخاو زةقالع ن ندانز نع ةزجوا أبنا نادنع ًاننادجوملا وااش ورع ىسلا هللادع نبدمج

 1 4 يففاشلا ركب وبا( انربخاو )ةقالع نب دايزانث ليثارس | ايناءاجر نيدللا ديعان نسملا نب قاحسا ىتثدح
 ا ( اءربخاو )ةقالع نيدايز نعىناببشلا قاحسا ىتا نع رصن نب طايساانثحابصلا نب دمشانث باطخ وخا رشن نبا
 ا نبدج!(انربخا)و ةقالع نيذايزانثدابَز نب بلطي ينثدح لبتح نيدمحا نب هللادبع ان يعيطقلا رفمج نيدمحا
 ١ ( انثدحو )ةق العنب دايز نعىدوعسملا ًانانوراه نبدي زيان“ ىطساولا ةملسم نب دمها” دادغس ىدالا نامع

 ا انث ىسوم نب رشن انث ممل ظفللاو( اولاق )يهف اهلا ركبوا ولدعلا ةاشمح نب ىلعو هِيمفلا قاحسا نب ركبوا

 8 د ” . 0 0 نولأب يسرواعالا تدبش لوقت ىرصاعلا كب رش نبةماسا تعم -لاقةقالع نب دايز ىنثدح نايفسانث ئديملا

7 3 
 ٌ ملال وسر

 بج نا يمس نعلم" ن ةملس نع سابعلا نبرابجلا دبعازن باوجلا وباءاطع نعذامبطن ميهاربأ نع تهدد

 « ثردحلا ب ملون ةرجشه يغني تبلط ةادنل 31 ىلص' ذ' ناملس ناك لاق .س ايعن نع

 ملا لص هللا ل وسر نولأس ايما تدبش كبير ثنب ةماما تءمبس ةقالع ن دايز نع ةعاجو « رعسم ف
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 حز تطال عمو (ضيخلتا عمال ردتسلا)

 * لج نم هلبج وةملع نمةملعءاهشهعم لزادقو الا ءاد نم هللالزنااملسوهل ا اوهيطدللا ل ضّللا لوشرأ

 ع ًايناا رفلا باهولادبغ ندمان :لدملا توقع ن ندا (ةأن ريخاف) تاهشْن قراط 6 ثدحاماون9 |

 2 لص ىبنلا ىلا هففري هللادبع نع ٍباَهشْنب قراط ن نع يلدملا لم نب سيقنع دوسان ذوعأ

 * رحش لك نم 00 افرقيلا نابل نيف مرحلا الا ءافش هلك زاالاءادلزت م ىلاءتشلانا لاقل ء|

 نا ىعوم هللا دنع ا هلا قاح تان 0 رئاان ةفوكلا:ىمشاهلا دلاخ ندم نب ف احسا# اهو :

 00 هللا لوسز نء ناسا 0 هللا 2 تاقّلاق ةعا 0 0 0-0 0 |

 5 رع 1و ا 7-5 ثيردح اذه# سس ا ا اةسالجرأ أ

 نإ ىسيع ىنثدح رب زعلا دبع 0 ثاهن كين 2 هن ًاناطظقاكلا 04 جل ك ْ

 مسيح ثيدح اده» مرحلا لاق وهامو 3 دحاو ءاكريمت ءاو ذهل لزناالا ءاد 559 كل

 * هاج رخخ و عارس اللا

 بهو ا ىثدح قتلا ناملسزب ىيحنانت يدجانب يلا رعشلا دمش نب لضفلا نيد نب ليعمسا« يتربخا الغأ
 هللا لص ىنلا نعابتع هللا ىذر سايعنتا نع ريبجن نب ديعش نع تثاسلا نإ ءاطع نع ناتتطن مييحأ ربا ادخل ا

 لاق هبل نيل ةخا 5 رح 0 ناّضمر يفماق اذا مالسلاو ةالصلا ةلغ دواد نب ناعلس ناكلاق لسوهل او هيلع ْ

 سرغاتناكذاو تك ءاودل تناك نافاذكو اذكللومتف تنا'*ى شال لوقيفا ١ ذكو اذك لوقتف كمسا أن

 تلاقتنا ىشياللاةبونرحلالاقك.ءاام احللاهف هدد نيبةتن اةرحش اذامو. تاذ لصي وهائبف تسرغأ

 *« هلهج نمهلهج و هملع نمهملعءافش ْ

 هللا نا لاقلسوهل اوهبيلع هللا لص ىينلا ىلاهءقرت هللادبع ١ رعقراط نع لاتعو سرق نع# ىذوعسملا 2 ْ

 * رجش لكن مم رب اهناق ملا ناسا ميلف مرملاالا ءانش ل لرتا الا ءاد لزميلا

 هل او هيلع هللا اك دلل لوسر نعنتسلا كده انف هامل تاق لاق هنا نءةوين 3 ه7 نع# ليمارس »م

 ل اج م ا عم بطلا تدخأ نممق برعلا ن نع ةيبرعلا ورعشلاو لو
 م 0 (تاق) * "مب مهسم لمتافهنو أب ترعلاءأي ل ناكواماسم

 .اولاق لاق لاسع نب نا وفص نع شيبح نيرز تءعمس نمحرلادبع نب ىسيع ىثدح ريزملادبع نبع دب وسد |

 ا لاقوه امواولاق دحاو ءادريغءاوذه ل زاالاءاد كد هللا نا_نملعت لا وادم هللا لوسرانأ

 5 رحعس 3 5 يفماقاذا دواد ن نامالس ناكل اق نمابع نيا نعريمج نيديعس نع ةمئاَدبلا نت ٠ طع ِظ

 للضي عانق تسرغ شرغل ادا ناك نتكماودل تناك ناذ 13 اك لاوعتف كدا لاق 3 نيب ةنان

 ةباور نثرم ةرك بيرغ حيحص# ثررتملا ت وترحل تلق كيساام لاف هند نيب ةكأ ةريسشاذ/ موتا

 (ءافش ف هو مل هتبانا :

 ١١ نايلاب جبع 2
 لمع

 وا



 مسج م
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 نسي
0-0 

 6اس ن1
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 ( 4و١ اخ موطلا جاتك ) 2:65 ا( ضيئطلا مم كر دجتلل )
 لاقل عفت لسومل اوهيلع هللا لبص لال وسر ترأر اذكمي ايهعدلاق صقملا هتوسول تلتف ضعب قوف هضعل

 0 دوكيواع رج نضع تيازن قح "قلصت انكم و مطفت ىتخ يبا ىلع فيرا لا زاف مع نا
 ' 1 : ! هاج رخب لو دانس الا حيص ثيدح

 ذمحا اوان ع عماملا اما دبش 7 ل منيهار ارا .ىزاوهالا نادبعأبنا ظفاملا ىلعوبا # انثدح

 كليلاتقنالاسفيلئاس ءاخ سابع نادين حيتك لإق نيننج نعناهبط نيدلاخانث يريب زارع نلانب هللادبع نيدمم

 مودتو لاقمن لاق سلا لصتو مندل لا لوسر ادم نا دهشنو لاق من لاق ّلاالاهلا ال نا دبشنا نيضازع نا

 لول سوهل اوهيلع هللا لض هللا لور تءمس ىنافابو , هكا مالغ اياقحانيلع كللناام! لاق من لاق تاضمر

 « هاجر خم ملو دانسالا يح ثيدح اذه « كلسوا طبخ هنم هيلعمادام هللارتسيف لزب لاب والسم اسكن م

 # سابللا باةكرخنا

 ٠ سه[ بطلا باذك لح

 كلاملاديعةبالق واان :”(الاق)ورع يف ريصلا دم ن ركيدججا واو دادغب هيقفلا / نالسن.دمجا ركبوا | انثدح 9

 لئارش ا نعملسم نب سيق نع عس لا تيك لا وع ةعشانن عيبرلا نب ديعسديز وباانث شاق رلادمس نا

 ءافشرقبلانابلا ىفوءافش ةللزادق والاءاد نم هللا لزناام لاق ملسو هلا و هيلع اع هللا ىنلا نع هللادبع نع

 تاب نب قراط وىملسلا نجرل'دبعوبا هاوردقو «هاجرخ ملو سم طرش ىلع حمص ثب دح اذه« ءاذلكن م

 «دوعسم نب هللا دبغ نع

 ىثدح ى وبلا دم نب هنلادبعأبلا ىميمتلا ل عنب نيسملادحا و ا(مانثدف )يملستلا نح رلادبعفا «ثيدحاما )ف

 لاقلاق هنعهللا ىذر دوءسم نبا نع نمجرلادبع ىنا نع تئاسلا نإ ءاطعان ا نمو ١ دمحأىدح

 هللا لوسر
 : قذر لاق لعق لسو هلآو هيلع هللأ لص هلاك بصر ترأر اذكه ىايهعد لاق صمملاب هنيوس ول ت تاقف ضع

 (تاق) حيض ههيم دق ىلع طقاستت ط ويلا ضعب تير تح لصن انك مطفت ىح ىبا لع صيتلا لازافأ 0

 #3 هوةعبط ليقعو أ

 هللاإلاهلاؤل نا دهشنا شاع ناهللاَف 9 لئاس ءاخ سابع ادنع تنك لاق نيَضخ نع ناههط ن # دلاخ و

 ىنافابوثهسكا مالغاياحانيلعكلل نااما لاق ما لاه ناخمو موصنو سمعا لصتو لاق من لاقهللال وسر ادم ناو

 «كلسوا طيخةنمهيلعمادامهتلارت ىف ل لانوءالسم اننكنملوق لو هل اوهيلع للا لص هللا ل وسر تعمسأ

 #0 فيعض دلاخ (تاق) « مسح

 هي بطلا: ب انيك بس
 نع هللادبع نعبا,ش ن قزاطن ع لاسم نب سبق نع عسل نب نيكرلا ن نع ةبمشان: عيرلا نب لبرعس# طزوا »

 «(م) هاد لكنم ءافشر قبلا نابلاىفو ءافشهلل زنا دقوالاءاد سا لااملاق : لو هل او هيلع هللا لض ىلا

 هعمل زنا دقوالا ءاد نم م هللا لزتاام اعوفرص دوعسمنبا نعىملسلا نمحرلا دبع يبانع بئاسلان ب # ءاطع 9

 ءاهش 6ع15)



 (؛ج)- نافل باتك 60١ 22:20 ١ 2 2 «صيختلا عمك ردتنلا> ١
 ١ ظ :# هاجر خن * لو دانسالا حيحص ثيدح اذه «نيتيل القيل

 لاق' تاملس نبرمتعم ان دلال ب ناد نب ىبحبانت ظفاملا بؤتمي ندم للادبع وا# انربخا

 هنعاللا يمر هزم سما قلل وع نننعرا ديقاس ب لاعب مساقلانع ثدحيعييرل ننيكرلا تنم[

 :ختلاورازالارجو بِيشلارييغت وقولملا ىني ةرفصلالاصخ ةرشع ه هركيناكلس وهل اوهنلع هلا لص للاىننا

 هل ريغل ءاملالزعو اهلحمريخا ةنيزلاب جربتلاو ب ن ااءكلاب برضلاو تاذوللابالا قرلاو مالا دفع ب بهذلاب

 « هاجر خمملو دانسالا سيح ثيدحاذه# همر ريغ ىصلا داسفو

 ىلانع قيزرن رام ا باوملاوا انث يب اذصلا قاحشا ندم افرق ندم سابعلاو !# انثادح وو

 مرخاي لاقلسو هل هلو هيلع هلا لص ىبنلا تراهنع هللا ىضر كتاف نمي رخ نع ةيطغن ةرمسنع قاحسا

 00 كرعش كؤاخراو كرازاكلا.سا لاق هللا لوسراب اهامُلاقف لجرلا تنا ت نك كف ناتالخ لول

 *أح رخل و دانس الا الار ذ#

 ىئامملاانث نالبسدابز ن ميهارا ان * لال بيع دم ن طساصانت ىراخ هيقفلا لهس نبدمحا 6 ل :

 هيلع هللا ىلص ينلا نا امنع هللا ىضر سايعنبا نع دهام نعى اللا مسمن ءيح ن اصن يلع نع ءنارمينا

 «هاج رخمملو دانسالا بص ثيدح اذه مياصالا عم هك ناكو نيسكلاق وفك و اصيق سبل ل- مخ

 انثلك وتلا نب ىيحب ليقع و اان ىسوم نبدسا ان تاملس نعيبرلا انثب ودمي ندم سايملاو اه انئدخ و

 اديدج اصيق رمت سبل لاقامونع هللا ىضر رمي ن هللا دبع هدج نع هس نءرحن هللادبع نب هللا ديبع نةملسو ا

 نيمكلا أ حر أصف نيتكلا نم ترطقف لاق امهعل اًضقام 0 0 فار طاب ا .قزاومإإ يكلم لق

 0 5 نتلال ةيللاَقف ا 0

 هبا لس هللا ينا ذوعسع نا نع ةلمرج نب نم ٍرلادبع 4ع نعناسح نب لم ع لا نإ نيكرلا »

 ماملادمعو ب تهدلاب متختلاو رازالار حو بيشلارييغتو قرا 00 هه 0 سول او و

 ريس يبصلا داسفو هلحريملءاملا لزعو ابلعب رينل ةنيزلاب جربتلاو باعكسلاب برِضلاو تاذومملابالا قرلاو

 # م * هم رج

 مرخاي لاقل وهل اوديلع هللا لص ىنلا نا كيا تامرخ نع ةيطعن رمش نع قاحسأ نأ نع فينرِز راع ِظ

 مب هل عش كاجراو كِرازا كلايسالجرلا ٍتنا ينك كيفناتاج الول

 ناك وامي س لسوهلاو او هيلعنلا لص ي ماع 31 8 0 الملا 0 ن كا 0 * ُ ,

 يك دملا# اة مادي دجا صدق ةرمع سنا لإ م اج نع هم هيأ نعر# ب هلل ادينعةمملب و ا ايعع وا 7

 قوف هةرصعت ؛ نيمكلا هز اغو نيكل 0 حط ل م 3-1 م ءلتاو وب اصا فا راب كدب قد دهر

 ريجص

1 

 4 دع ةركعرل ن 3 نا



 (:ج). 2. (ىلبلاباكا) 22264 عنيا ول ردو
 ىف لما 7 ةالصلا 0 0 كلذ نافلة وهل وهلا لص الور تلأ تفهياع امل دسادق

 «هاج رخممو داتالا حيحص ثيدح اده# ةظيرق ىنيىلا جرخا ىينرزبأ

 رن ادع اج ة .ةداع نب حوران يي ..رنلا هللا ديبع نب بج ان هيقفلا نايلس نب دما #« انثدح دقو ٠

 لك لس وبل او هنتيغ تال يبنلا ىفاالج - زر نا اهتع هللا ىضر ةشئاع نع دمه نب مساقلا نع هيخأ نرع' ١

 ليربج كاذ هي أر لاقف لسو هل اوهيلع هللا لص ىبنلا تل !ًاسف هتك ' اهفرط ىخ رادق ةمامع هيلع لوذرإ 5 ٠

 «( مالسلاو ةالصلاهيط) 8

 نم رلادبعنب ٍنابيش أنا ىسومن هللاديبع أنا دوعسم ند يعسانثىوبحلا دمحان يدم سايملاو نا © انربخا ْء
| 

 هللال وسر لع اناخد لاق امبنع هللا .يضر لد نب ةمأسأ نع ئعاولا موثلكن دايك ونا مساج زع شمعألاو 1

7 0 

 لاق م 0مل نع 0 هبحو الع دق أن هان دجوف ضي ص وهو هذو- ' لودل اوهلع هللا للص

 00 هأح رخإو دا الا مي ثدحاده# اهم ارم امنا نولك ايو من :هلاموحش لومرخ دوولا هللا ٠ نعل

 م
 ريهز نع هملسىفا نب ورم انن سين يملا سري نأ .-- انف كماوعمب نبدمج سابملاوا 6 ا دج 35

 ملسو هللاو هيلع هللا لص هللا وسو نا تقاير ةررهىنأ نع هبا نع اص ىبان انين فرعا 0 3

 «هاجرخ و مو لسمطرش ا 0 ثردحاده# ةأرل ةسأ سيلا لجرل و 00 دال ةا ارلان 1

 لسمنبن سلا نع عفان نب مييهارا ان : ماما ييراعلا مزاح ندم | اذن . ةفوكلابينابيشل عنا نع ندم # انريخا 2 8

 و رحال هذه نواة لرمي تاك + يكل ةينضوعإ

 مسالا نع هيغلا نع رمعنب ( ةللاديبع) * ع جرت« هظب رق ىف ىلا جرخانا فلما ١ ريج تالا 2 8

 هللا نقلا م هبجو نع فشكحف يدع دربب هبجو ىطغدق اكان ةابدج وف ضل م وهو هدوعأ مل-سودل 1

 « حصص «اهمامتا نواك 57 موحشلاز ومرح رحب دوولا

 «ةارأاةسبل شبلي لجولاو لجرلا وق ةييسسسل اس

 نرْصِلو آلا هذه تارا لوقت تناك ةشئاعما ةبيش تنب ةيفص نعلم نب نسما نع مفاننإ «ميهارإ »
 ' 3 * (مخ)ا ف رمتخاف ىشا وما لبق نماهئةَمْشُف نهرزا ماهل ٌدخا نوم ويج ىلع نهرمخ

 الع ل خد لسوهل اوهيلع هللا لص ىنلانا ةملس ما نع دمجا ىبا ىلوم بهو نع تبابىبا نب بيبح نع «ناينس »
 0 هد لي ٠

 هيلع للا لص لال وو ىلع انلخدلا# دن .ةمادا نط ىعاذملا موتكمنع دادشنب عماجنع « ش يمال ,

 ' كنا 5 رلا نعلاسوُلاو اوهيلع هللا لص هللا لو سرا ةرب سه ىنا ن نم نع نيهس ىنريخا دم نب م« ريهزإ»

 5595 هةنضصضصم

 تفحم 2

 ١ 000 يا 2 5 لضفلا دمصلادعات دركف و ريملادجم 0 و

 | لاّعف 0 ىهو اهيلعلخد لسوهلا او هيلع هللا لص ىنلا ناابنع هللا يضر ةماس ما نعءدمجأ قاىلوم بهو نع

 د ننيمسيسست



 («4ج) ع نازلاباتكو 232: - 7: ..(ضيخللا عم كر اكتلا)
 * هاجرخ مودانسالا يمص ثيدح اذه «هينذ نم مدقتامدل رفغةوقالو يمل وح ريغ نمهينقزروا ذه اسك ىذلا

 هللاديبع لا بولا نب ىبحم أب :ا هللادبع أنا ناديعأبلا هجوما ونا ابنا عقزورلا ميكح نإ نسسملا 4 انريخا 9 |

 هسيلف لي دج «! صيمش امد ه هنع هللا يضر بأ اطألا ب رمنا ةمامأ يلا نع ملال ددزن لعنع هندح رخ زنا ْ

 : تاق نوردنالاق : مى مخ هنلمجناو قراوعهنيز اواام ىلإ سك يذلا تدجلا لاقى د هيقار غلب ديلا

 ل دع هقازع كلا امنيا الفلاق اهسيلفددج باشاعد سو لو ه.يلع هللا لص كل لاونتمر تثأر اذه:

 هقالخا نم لمس ىلا دممتمب تافاملثم لوهتمت ادب دجابوت سب للسم دبعنمام هديب ىسفنىذلا ولاقم تافامأ

 هللاذ امض يفو هللارازوج يف ناك الا لجو نع هللالا هوسكر الا ريمف |اسم انيكسماناسناهوسكحو عضو يذلا[

 اذهيف اظياركذالو هذانساب امهنع هللا يضر ناخيشلا ستحمل ثيدح اذههاتيمو ايحدحااو كلساهتم هيلعما ادامأ

 نيعمجا مهنع هللا يضر ماشلا لها ا نع كرابل ٍل1نب هللادبعزاسارخ ماما ههدرغت ثيدح هنالع اذه لثم تاتكلا ِْ

 «هلامتسا يف نوملسملا بقري هجارخا تزرئافأ

 ىلا نب هللا ديبع انث ديلولا ونا اني ىصاَملا ةفيلخو ا انث يزل هللا دبعزب دما نب دمح نب دمجاوا « اندح » ا

 اومتعا 2 وهلا اوهيلع هللا يلص هللال وسر لاق لاق اههنع هللا ضراوشم نا نع ةماسانب معي ءلملا يلا ن نع ديجأ

 « هاجر لو داتسالا حيص ثيدح اذه « الح اودادزت ا

 هللادبع (ينربخا) بهونب للآداب ينالوخلا قباس ْن رصن نب رحئاتن 1 وبا 4 انيدخ 1

 1.7 اطسصسم ةئالاماه

 ةنايمتلاب ركعو لسوهلاو هنيلع هللا لصاّلا ل وسر ىجاني ةباذ ىلع هنعمل طور خلا ةنلع ناةيحد ةروضإ

1 1 ١ 

 ميخرادبع وهو فيرعبط موح سموا (تاقإ) حيحص#»# هذ نم مدشامهلر فغ ةوقالو قم لوخ ريغ ْنَم هينقزرو |

 افعل الو هسيلق 3 د هل صيمهاعذ تا ةيلمإولا نفرساقلاي 3 طاش لعنع رخز نب 48 تال 5 ْ '

 تباواذه ك 5 اقل ةقاوردتا لاق 5 قاع ِق هءلمجتاوينأوس هءيراوا ا ناك يذلا جد لاق حى هنقار ١

 لاق مثتاقام لثملاقىتح هيقارت تغلب. فسحا الفا مسبلف ددج بايثأعذ سو هل او هيلع هللالص للا لوسرأ

 محو ى دلا هقالخا نم لمسوملا كمحعل ١ متاقاملثغ لوقت مناديدج ايون سيل موسم للبع ن مآمددي يف ىذلاو: :

 كلس انهم هيلع مادام هّللانامض يفو تلاراوجيف ناكألا هّللالاهوسكمآل السما ريقمن انيكسم انما هوك ْ

 * اتيمو اح لح او

 اوذادزاا ومتعأ ودل ريت لس وسر هس اعز !نعةماس أ نحيللاىفان ءديمجى ان 3 هللا دينع ل

 «هللا دينع ىتنيدماهك رب (تاق) مسي ألح ظ

 َن ةيحد ةروص ىلع قدنخلام يالا 7-5 ار َت تااق ةشئاعنع هش ن نع مساقلانب ننجح ادع ن ءر# ن هللا دبع 9و

 هيلع هللا لص هبال وتسو تلأسف هيلعاهل ىسادقةمامم هسأرعو لسوف اوةيلع هللا للص لا لوس رىجانيأ ١ ةفيلخ ظ

 ل قدا عيب الجر تير تلاق اها ابهنع هللا ىضر ةشئئاع ن نع هبانع عع اهلا نب نمحرلا دبع نع رينا(

 هما

| 0 50 
3 
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 ) دع بحا بوث نكي )

 0-2 ئآ

 ا - 7 يرعب

 ل دمع مسح ا ل تح مو سس سم

 0 : (لئابللا باتك عودت © صيشبنلا عم كر دتسلا)

 ١ 44و ه0 ةنملالخدن اهدبل منا ةرصخلا كثذاحالا للعت ةظفللا هذهو ييحص» .ثيدجاده

 ةمركع نع عرج 5 ركب ن.دمحانتىا ىثدح لبتح نيدمج ان هللا دبعانث ييطَملا رفمج نبدججا م ايربخا ف

 ا ا تير له ”انرع نكات

 0 9 5000 7 1 - تقمع ىلاعت قو رةملسما 0 هانم دول

 1 3 هأح رخل ودانسالا حب : حيض ثردحا ده# نصِيُمْلا نم سوال او

 نع ايفان ديلولا نب هللادنع ان ىلالحلا نردحلانب لغات ىتاسلا ةياوقملا نا دع هللاديعوبا 4 ايريخا 3و

 لسوهلاو اوهبلع هللا [صينلا اناناف رحه نهار 9 يديضلا ةمرخو,انات لك عا لب زوس ن ء.ب رح نب 0

 د هاجرخنإلو دانساللا مي دج ادهم حجراونزن ازواللاتفرج الإبن ز.نازوو لب وآزبس لجرانم ئرتكاف

 3ع ىربرجلا سابا نب كيودس 3 ةماسإو ا 5 نافعنب لعن نتسكسا اني ب باوقعير نبدمح سايعلاو ا 3 انثادح 9

 ةمامم همشأب دايما وانما اذا مسودهل لد هللا لص هللا ل وسر ناك لاق 5 ةنع هللا طر ديعسىلا ن 2 ةرضنىلا

 ازيعو رتل هلمنصامريخو هزي نم كليا هتنوبسك تنادجألتا كلبا لوقبم ءادرؤا:اصيشوا

 0 هاجزخ ولم 8 2 هك ثردح اًذهوهلمنصام

 ىنانع بوانب ييحانث ىرقلا ديزبنب هللادبع انث ةعزخ نب ئرسلا انن 'ىناه نب ما ندم «اندح »

 ائفاما ملعبك ىم لسودلاو غ0 هللا لص هناا ةلوبشو لاقلاق هنع هللا يضر 4 ةيبا ؛ا نع ذاعمنب لاش نو مو لح

 هللدجخلا لاف ابوث سبل نمو هذ نم مدقتام هلرفغ ةوقالو ملوح ريغ نم هينقزرو اذه ىنيمطا ىذلاةلدملا

 ىذلا ظ

 نع مسهل اوهبيلع هلا لض ىلا ئهنانعا لاق. نابع نبا نعريبجنب دعس نعدلاخ نب ةم ركع نع 1 جب رجلا ٍِظ

 ١ زءار ندع ناك ادا ترمصلا 16 ) 7#

 هللا لصهتلا لوسرلا ابو نكي تلاقةملس ما نعهما نعاةدد ربنبا.نعدلاخنب' نمؤللا دبعنع م ةليكوبا )ف
 * ميك # صِيِمَمْلا نم هيلا نحا لس وهل او هيلع

 هللا ليض .ئينلا ان انافر جه نم ازنى.دبعلا ةمرخ وانا تبلج لاق سيقن دد ومس نع برخن كلاس: نع نايس :

 عك # حجازاو نزنازولل اقول وا رمل لتر انم ىرتشاف لول اوهيلع

 كنذ ؤعاو هلمنصام ريغ وه ريع نمكلأسا هينتوسك ثنن ”اىيجلا كل مهللال وق 35 ءادروا اصقوا ة ةيمامع همسأب

 ' * ( م) هل متيم امرثو هرششنم

 ىذلاّس دلالات اما ًمظ لك انماعا وق لص ذب هنأ نرع داعم نب. لوس نع ءمو> ص ىلإ ن ع بو نب 4« ىبح »

 هينقزرو 220

 : ” واردت هارب هومر للا الانام ع هلا نلطرل لااع نبا نغ ددستفا ديعس نع دلاخن ا

 ا هيف اون دججتسا اذا لسودل آو هيلع هللا لص هللا لويس ناك لاق ديمنس ىلا نغتةرضن ينا نع ء « يررملا 9»

 اذه انك ىذلا سدا لام أمه اعل نمو 7-5 ةوقالو نئنم لوخرم ْنَد هنقزرو اذه ىنمه طا

 22*”ش7115#ش7 202020 8
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 (4ج) ( سابللا باتك) ”مااكإلا 6 صيخلتلا عم ك1 رة تيلارإلا

 نعةبو رع ىلا نيديعس انن ةدابعز, حوران ةماسا يبانب ثراملا ان ىضاقلانيسملا ن هتلادبع# ىربخا »
 ناوجرالا تكراال لاقل سوهلاو هيلع هللا لصدتلا لو سرزاهنعهللا ىضر نيصخ نب نا رمح نع نسحلا نع ةداتق

 هللا صلال وسر لاقو هضيق بيج ىلا نسملا أَمو اور رملاب فيكما صيمقلا جملا الو ىنفبلا نابلألو
 دائسالا حنط ثيدح اذه «هل عرال نةريؤل ءاشنلاتيطوذلا نواال حيد لجرلا ب بيطوالا مسودل "ودلع

 ا ىلع مرثك | نافنيصح نب لنا رمت نع نسجل عامي اولتخا نا واتت ثم ناف *هاج رخم لو |

 هللادبع ندايز ان ىدقملا ركبىلا ندم انث نايفس نب ندحلا ايلا شيرقنب هللادبغنب ركبوا« يئربخا

 2 دلل قم قتلا سانلا ترك اننا هادم هع ىضصر كلامز ١ سن انا 7 دا نار ولاانن يئاكبلا

 * دوملا سايلاساف ةغيصملا ةسلايطلاهانعمو هاج رخخأ و دانسالا ءبحص ثيدح اذه «رييخ د 1 ةسلايطلا

 هريغو م نور ىربخأ بهو نب للادبع انئرصن نب رح انن بوق نيدمح س ابملاوأ# اند ل

 نم لاق مس و هلو هيلع هلا ىلص هللا ل وسرا هنع هللا ىضر لهابلا ةمامايبا نع نمحرلا دبعنب ناملس نم

 5 هأج رخم مودا دانسالا حيحص ثندحاذِه «ارهذالو أريرح نسل الفرخلاآلا مويلاو لابنمو

 هندح ىرقاعملا هن :اهعابا نا ثراهلا نيورمت ىنربخا بهو ن هللادبع ان رصن نرحب انت سايعلاونا# انندحو ف

 لوو ةيلملا هلها عنك ناك لسوهلأ اوهيلع هللالض هلال وسر نار بخ هنع هللا يضر نما ماع نّةبَمع عملا

 . *هاجرخإونيخيشلا ط رش لع حيحص ثيدحاذه# بلف اهررعوجلا ةلهنربك متنك نا

 قاحساانث(الاق) ىنايقلا دمحم ْن نيسماو ى !اط ىبا ن ميها ربان ىربنملاد# نب ىبحم ايركزو 4 3 د

 هللا نا هنع هَ هللا ىطر 5-5 ديعس يبا نع ء جارسلا دوادنع ةداتق وأ يلربخا ماشهنب ذاعمأبا ميهاران نا

 هسا 2 د ةرخ خليف ةسنلا 0 بلا فررملا سن ملا سيال 6 ةيلع ار

 قيلالو تا ةرألا نكراال لاق اعوف رم نيضحن نارمتنع ء نسما نع ةاتقنع «ةبو رع ىناناا

 ا وألا مل وهلا ودهيلع هللا لص لاقهصيق سيج ىلإ نسسحلا امولز ر رحاب فكما صيمقلا سيلا ال ورتسلا

 # للا رمت نم عمس نيسحلا نا ىلعانخم اشم رثكاو حيبص هدلمرال ناولءإب مسنلا بيطو هلذولال مرلاجرلا

 5 ةرثك و دجسبملا ىف م ويلا سانلا تهبشا املاق هن دح ايسنا نا ين وبلا ٍنا رمع وبا انن 4 ىناكبلادايز »|

 « سي # ربيخ ه وهب الا ةسإ ايطلا

 د هلاك هيلع هللا ص هللا لوسرا ةماما يلا نع مس املا نع نحرلادبع نناماس نعثراملا ن4 ورم

 06-000 ايهذالوا ريرح نيبليالفر خلا مويلاو هللا, نمّؤيناك نملاق | '

 م او هيلع هللا لص هللال وسر نار صاعن ةبقع عيسوا ةناثع ىلا نع ثراحلا ن « ورمي »

 *هل اشع ينال هاج رثإ (تاق)(مخ) اهنيسباتالف | هريرحو ةنلا ةيلحْنوبحت مسكن ابلوقو ةلملاهلها

 سبل نم لاق 0 ريوغلا وديه دللا لص هللا يسنا ىردخلا ديعسىبا نع ججاربسلاهواج نع ةداتقنع ىئاوتسملا ل
 «حبسو لإ ةنملا 0 4س | ةيللالغ مناور ا 2 دا أ

 وسب
 2“ "ل اة“ ن0. - مكخمل- اح اال



 ل (4ج) ا( سايل باك ) 0035 تح 6 صيخلتلا عم كر دتسلا )

 ٠ نيخيشلاطر شلع يعص ثيدحا ذه# جا لف نيذه تيأرهنتفكدالواومكلاومااغا هلوسزو

 نب هللا دبعنب دما بوقعي نيدمح س علا ونا( هانا )ىذلا ثيدحلا يف هيف يفاشلا نايبلاو * هاجرخم لو

 نع حابر يبا نب ءاطغ نعل الب نب ديعس نع ءاديز نيدلاخ ات تيل“ (الاق) ثيللا نب ٌبيعشو ينانث مكملادبع
 هل اوهيلعانلا لص هللا لور لعاموو تاخدلا# هناامهع هللا يضر ورمي نب هللادبع نع هبا نع بيعش نلؤ رمت

 هللا دبع ىل امهندبص لاق نابوثلا ناذهام لسوال اوهيلع هللا لص هللا ل وسر يل لاف نا رفصءم نابوت ىلع وسو

 روتتلا املدقوننا اهنصاف هللادبع ما ىلا تمجر امل كيلعتسسقا سو هل اوهيلع هللالص هللا ل وسر لاق

 نمايبنع هللا ىضرزا يضل قادت هداج ودانسالا يمص ثردحاذه *تاعفقاهلا تعج 00

 "ام راحل او هيلع دلي لص ىيبنلا قاب هيفوهنع هللا ىطر يلع ث ثتدح لعلجرال رفصمعملا سيل

 ىنانب ىدحب نعماشه نع ىيحمانبددسمانت ىيحص نب دم نب ىيحب انت بوعي ندم هللا دبعون 38 خاج
 | ترا أمبنع هللا ىطر صاعلا نورمح نهللا دبع نع هريخا نادعمنب دلاخ نا ميهارا ندمت ىن ني نيكل

 ,ثيدحا ذه» ابسرلتالف رافكلا باسهذه نالاَقف ن.رفصعم نيبوثهيلع ىأر رسما او هيلع هللا لص للال وسر

00 

 نعلن ا رسا انى واسلا روصتمنب قاحسا ام يرو دلا دمح نب يايعلا [ذ ىوتلا س اعلان, ةز“ « ايربخا ©

 |ملسو هلآ و هيلع قص ىبنلا لع لاق امهنع هللا ىضز صاءلانبو رم ن هللادبع نع دهاج نع ت انقلا ىيحييلا

 حيبمص ثب دح اذه «لسودل اوهبيلع هلا ىلص هللا لوسر هيلع درب لف ملسف بارما ناو هلعو قلجر

 * هاج رخو دانتس الا

 قربخا » ظ
 ] :. اهم )هتطغي دخامريصا نيه تار ةفكدالواو مكل و يدلاعا

 ظ ,لاّمف رثصبم بوت هيلعو لسومل ا اوهيلع هللا لص يبنلا لع لخ د هناو رمت هللا دبع نع هبا نع 0 :

 *( مخ )هقر > الاف ىلهاىل هتغبص لاق اذه كلا انانم

 ْن هللادبع نع هيأ نع بيعشن ورم نع ءاطعن :ع لالهىنانب كيغلس نع ددزب ن جااذ نيل دخ 1 ِثيبللا ٍِك

 نابوثلا ناذهأم لاققا كثر الرقصسنالو لعو ل وهل اعط هللا لص هلال وسر لع امو تاخد لاق ةباورمب

 تعج رف هيف امهح رطت متروتتلا ايهدقو نا امم سمافاوا تمج رام كيلع تمسقا لاف هللادبع م !لاييغيصلاق

 : * حسرصا# تامفاي لا

 هربخا ريف نب ريبجنا هريخا يسر اي لا ميغا ران دمت ىنثدح ريثكي نان ىيحننع # ماشه 2

 باث هده نا ٍلاَدَف نير فصمم نيو ١ هيلعىأر سول ا اوهيلع الص هللالوسو نا هرثخاو رمجن هللادبع نا

 * مخ )ناطقلاى حل هئمةعمس «اهسيلن الف رافكلا

 هيلعو لجر مسوفلا اوهسيلع هللا لص ىبنلا لعرصلاق وزمن. للادبع نع دها نع ىيحمىنا نب م ليئارسا 9

 * حيت هرسوملا او هيلع هللا لص هللالؤسر هيلعدر ملف لف نازرمحا نايوت
5 

 نباو»



 (4ج) «سابلا باتك) يدكحر 6 .6 صيخلتلا مم كر دشسلا )3 ٠

 نيخيشلا طرش لع حبب ثنادح اذه #« تيطلا ا هجم نك راما 3-0 حر دج وأ قلع الفامسلف |

 * هاجر لو

 ورحم نع لالين قاب ا بهو ن هللادبع ان ”نايلس ن عشولا انب توقعي نإ دم سايعلاوا « انثدح »:[

 مالا أسف هاا قارتسارافا نمنياجز نااةبنع هللا يضر نمانغ نءانع ةنركع لم كلما قرسوز# يانا[

 ناك لسفلا 000 سو ربطاو نسحا و بف لستغا نم سائعن ااه لاف وه بجاوا ةعمججا مول سغلا|

 تنراكو +رورظ ىلع لختلان وةنسإو فوصلا نوسبلب نيج اتعرل نول اوهبلع هللا لص هللا لوسر فيعق سانلا'|

 هريذمو را دددش فلا ص موف ةمجعا و لسوهلا] و هنلع هللا لضةنلا ل وشر حجرفن ف مدل تراقمأ همام دجسلا ْ

 مهطعى ذو ناك قىحفوصلاو قرعلا مر مرحاوراتزاثف هاف وصلا يف قره سا :ا|تطقن تاجزد وهام ريصقأ

 مويلا اذه ناكاذا سانلاا ١. لاّمفزينلا لعوهو لسوهلآو او هيلع هللا لص هللالوسر مهحاورا تاب ؛ ىحاضعلا

 « هاج رخو ىراغبلا لرش لع حيض ثرددح اذه *هنه ذواهبيَط نم دجام بِطا كدخنا س لو اراسشل

 لتعمسا ن - ىلا ىتادح تءصم نب هللا دب د نب ب معصم اذ ,نوزاه اى رس 5 لذكلا 3 اشمح نب لع م انن“ كوع هك :

 ناغّديضم نابو:هيلعو مسوهلا اوهيلع هللا لص هللا 9 تر لاق هنع هللا ىذر هسأ نع رفمج ن هللاديعنبأا 70

 د هأح رخو نيحي غلا طارش - ىلع ميم ثيدخا ذه# ةمامتو ءاذر نأ رفغزلاب

 نشل للا 00 بلاطقا نبى ان بع بوهعن نب 0 0 4 :

 *«(مخ) ت ترطلا حييرلا هبجهي ناكو اهعلذت فروضلا حيردجو ّقسعاملف اه ,سيلف ء ا ا

 هدأ ف ةأس 1 قارعلا لها نم نالجر نا شابغ نا نع ةمركم نءور<ىبا نور ع نع لال ن 0 تاما 0

 لسفلا ًارئاذال كربخ اًسوربطاو نس اوف لستغا نمسابعنا اىمللاةقوه بجاوأ ةممجا مون يف لسغلانعأأ

 ناك و ثروبظ ىلع لخنلا نوةساو فصلا نوسبلي نيجاتح ىلع وهل او :هيلعهتلا لصتلا لوسر دع نسانلاناك |

 سائلا ىطفن ريصق هربنكو رأسا يف ةءججا موي ل سوهل اوهيلع ةللا لض دللا لاوصو جارفل فهسااتراهماديضدخسلا 1

 م-حاورا تاب تح اضعإ مهضمب ئذ وي ناك ىح فوصلاو قرعلا مر مهحاورا تراثق فوضلاف:اوق ريغ

 كدخا سلو اولستغاف مويلا اذه ناك اذا سانلا أمالاةف رينا لعوهو مل وهل اوهيلع هللالص هللالوسرأ

 *( مخ هنهدوا ةبيط نم دحام تيظا ١

 هلاودلع هللأ لص ةللالوتسو وبكر هسا نع 0523 هللا د :6ن ل م يوسأ نءينأ ىف +" كيح هللادبعنب 3 تعءصنم ف :

 «اويمدحاو الو :(تاق ١ 6 ) ١ ةمامتو ءادرذأر فعلا ةميسكا و تل

 نسا لبقاف بطخم لسوملاو اودهيلع هللا لص هللا لوس ناك لاق هبانع ةديزننا ىادح دقاون 2 نيسح 0 ٍ

 هلوسر هلا قدصلاةمتهيدن نيل امم طوف اهذخاةلزنف ناموقتو نازثدي المْطنا رمحأ ناصيق امهلعنيسملاو.أ

 : د بلا نيتو 6 / لسع
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 مك ساتلاباتك ١) 0 6دم)_ غسيسا ئكراشلا)
 ٠ 3  ةاخرمإو »سم ظرم عا

 اردت نوع ةدن طخ ذ 5: ؤذرلا زم كيلو دع يف اكلك ديو ورام هللا حر ماما لق

 ةنع هللا تطز ىسو مينا نع ةذريفا نع ةداتق نع'ةرسنيم نن ذم ةنلتت وبا ان ةوامم ونا آش ممدخح ىرذللا

 نادوسسالا انمامظو قوضلااتساءلامناطلا 3 انحيز اتسع لس وقل اوةيلغاتلا لض ىنلا عمان ًاردقل لاق

 * رمل ا و ءاملا

 يا 11 دبا يبان اركز نب ىنيحلانث د١ ددشناك نيد دام نن ىيخيانث "قاهنت اضن دمع قدح لف

 ملسوهلاو اوهنيلع هللا لض هازل جرخ تلاق أع هللا كر ةشئاغ نع ةييشكتإ ةيمَظ نع ةبيشنب بعضم نغ

 * هاج رب لو داتساالا حيوص ثدخت ا ده#«د و | رعش نم# لج طم هيلع ٌةادم تاد

 انركزوا (هان :.دح ان) سوال اوهنلع هللا للص هلأ لول نكي رلا نا ىلع ليلدلا ىلا هللا دمر 4 0 د

 ماشهنإ داما ميهارب ربان قاحسا انث (الاق) ىنلتتلا هللادبعنن دمحو 0 دقعأ اهب ع رينعلا د نب ئيخحت

 هنبيلع هللا لص هللا ىن ناك تلاقت اهنع هللا ىضر ةشئ اعز ض اعيفا نع رب ىلا ريتك نغ ةداتق نع ىلا ىندح

 * هآحر 1 و دانسالا حيحص ثردخاذهو ةيطعلل فيا غابوا و لصي ملس وهلأاو

 قادس. انئرشن نب نسحلاانث ىرو هلا ناب. دم نبساتتلا انث ها بن ىيكتلا ةتلادبعن ىلع « انربخا 9

 لسوهلا اوهتيلع هللا لص ةللا لوسو ىلا تن !اقدلاخ تتنذلاخ مانع هيب همأن ءىنوو زفلاديعس نو رمحن ديعس نأ

 لبا لام اهنا اهسبلافدلاخ ما اعدف اوتكسف ةضيخلا هذه قخا كترورتنم هءاكال لزب ةثينك مف تابكإ

 2 نسما ةقيلأ انسلاو انس اكمل لوم لبقاف رمخا لع ع اف ناكو لاق يقاخاو ىلبا يتاخاو ىلبا قلخاو ةينبأ

 * هاجر ملو نيخيشلاط رش لع حمص ثيدحاذه

 ماههانث ثراولادبعز دصلادبع ايبا هزلا عيرلا وبا اث نايس نب نسسملا | :؟شيرقنب ركبوا 4 اديخا 3 4

 ءادوس ف وبص نم ةبج لس وهل اوهلع هللا لص هلا لوس رل تمتصامما امعهللا يضر ةشئاعنع ف رطم نع ةداتقنغأ

 اهسراق لمن سم+ .٠ :نيعيشلا طرتش ا" [٠

 سو هلو هيلع هللا لص ىنلا ممانشردقل ىسومىبا نع ةدرنيبا نع ةداتقن ع ةرسيمنب دمحانثم ةءوامموا |

 «رفلاو ءاملاتا دوسالا:انمامطو قونطلا انساك ات ناضلا عر انترذا 0

0 . 

 هلو او هلع هللا لص هللالونسو جرخ ةشئاع نعةبيش تن ةّيفص نءةبيشن تءصم نع ةدئازيل ان 4 اركز ْ

 * حيبحص دو سأ رغتش نان لج ع ظ نع هيلعو ادع تاَدلَسَو ْ

 » حبص « هيلع يص ص ضع, نا و لص هللا يق ناك ةثثئاع نع ضاع ىنا نع ريثك ىنأنب ريثكن ع 4 ةداتق أ

 امقحا نورتنم هباحصال لاق :ةصيخامق تانغ 1 ودل اوهديلع هللالص هللا لو دريل دلاخم ا تلاقوإل|

 انسلاو انسدلاخ ماا 8 ومن لبقافزمجا ماع اء ناكو قلخاو يلدا ةيناب قاخاوليبا لاقو ىنسبلاف ىناعدفا وكس

 ْ *(مخ) نسا ةيشيخلات|
 ١ ا 2 2 5

 فاوص نم ةبج سودل اوهلع هللا للص الوحم تدنص اه ل ف فقرطم نع ةداتق نع يما و

 هادوس 65002



 (؟ج) © سابللا باتك) 6111 .( صيخلتلا مم ك ردتسلا )

 نب ىرح ابنا يسم يف ينانب ديعسانت رصع فالعلا بودانب ىبيحاتن ىددادغبلا دم ندم طا م انربغأ 5

 نعد و واعمنز دب 2 نإ ن ءهبدح ناطملا دنع نب سابعنب هللا دبع نب سابع لاريبج نب ىسوم ىتادح بو

 كلما مجاري لئوخلا هثمب نيح ل سودل "او هيلع هللا لص هللا لوتسو ناهنع للا ىضر ىلكلا ةفيلخ نة
 لاق لوأيلف هبر مت اعيدص كتتجاص طعاواصيقابعيدص لعجا لامن( (١)ةيطبق لسوهل ار اوهيلع هلا لس هبا لوط

 # هاج رخو دائس الا حي ثردح اذه# فصب الثلائيش امم لمجناهرم

 3 دد رب نب سنوب ينربخا بهو نإ أبنا مكسلادبعن ؛ ّتلادبع ندمجأبلا بوت ندم نم ايهلاونا# انندح
 أهي .

 ع ماس و هلآ و هيلعهللا لض هللا ل وسر كيحتيس ناك هيا هنعفللا ىذربا اطمح نع نعرج ن هللادبع نعمفان نع

0 

 ءآ ه ماجرخمو نيخرشلا ط رش ىلع حين ثادح اذه « مردىتامو فلابو هر فلاب للملا 4 احصالو
 كت

 4-0 نعىلولسلاروصنم نب قاحسا اند :. ناحطلار تسد نب مساق ةلا اش ن وراه ٠ نا قدوم انثلدعلا داش نب ىلع 4 اند

 م ةلح لسومل ار اوهيلع هللأ لص ىبنلل ى دهان زب ىذك لما هنعهللا ىضز كلامنب سنا نعت بان نع ناذا زنب ةرامح

 ل *هأج رخ أود ايلا حب يطال سوعوللا اوهيلع هللا لص ىنلاابسيلف ةقانوا ريدب نيثالث ”وةيالثن تي رتشا

 ” | نعقاحسا يلا نع ليثا رسا اننمدآ نب يرحم انننافع نب ىلع نب نيسملا انث بوسي نبدم سابعلاو:ا# انادح )ف

 اياد ا وبك ربو منغلا| وبلتحبو ف وصلا اويسلب نا ب لكروت ءايس , الا تناك لاق هللا دبع نع ةديبعىلاو ضوخحالايفا

4 
 * ماجر خلا نيخيشلاط رش ىلع حيعط| تسلح اذه«رجلا

 ىسوميبا نع ةدرييبا نع ةداتق نع ةناوعوا انن دام نب ىيحانت ةيالقوا اذ ىضَعلا لماك نيدمحا# انندح »

 حبحص ثردح اذههناضلا جيران رنأكف ءاهسلا انتاصاو لس وهل اوهيلع هللا لص ىبنلا عم ابنأ ردقل لاق هسا نع

 عمجت ١ اهفصنت ىا اهم دص هلوقو رصم باي“ نم ىه ةيطبق هلوق(1)

 ديزي ن.دلاخنع هيدج باطلا دبعز: سابعن هتلادبعزب سابعزا ريبجنإ يسوم يتادح بويا نإ ىبحم ف

 لارلوسر ماطعا عجرامف 10 هللا ثم نيحلسو ه1 هيلعهللا لص هللا لوس رنا يب ءلكلا ةيحدنع ةءواعمنبا

 لمماهرص لاق ىلو ايلف همت 2 كبتبحاص طعاو اصرف اهميدص ل مجا لاَقف 0 ةيل وو وهيل هللا لص

 اطيقا هيف( تاق مي ثبدح اذه« فص الثلاعيشابحت

 لاخلا هبامجص الو لسوهل آو هيلع هللا ىلصتلا 0 ِكيحتتس ناكمنا رمج نانع مفاننع ىلبالا 4 سنو »

 * ( مخ )سن ويف ريخا بهو ناانا عملا دبعنزانام 3 (انن) مرد يفلابو هردفلاب

 تيرتشا ةلجل سو اودي لع هللا ىلبص ىبنلل ىدهانزب ىذك لمذا سنا نع تا نع ٍناذاز نه ةرام ف

 ه7 ةيسسملسومل ١ اوهيلع هللا لص ىنلا اسولف ةقان وأ ريمل نيثداثو ةيالث

 فوصلا اوبل نا نوبجتس ءاييبإلا تناك لاق هلا دبع نع صوجالا يلا نع قاحسا ىنا نع# ليئا رسا 5
 :(مخ) برك رو منغلا اوبلتحمو

 :١

 بتراكفءايلا اهياصاهرسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرعم ان :: ردا ىسوميبا نع ةدر يلا نع ةداتق 2

 ا رار
 ممعوب بج ببسس ب يي
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 (؛ج) ٠ (ناإلا باتكذ عم> .( صيخلتلا عم م.كلو نعسلا)

 انابال لاق ايبود ى حرا هع نردباج ىنكح ردكنللا نبدم نع ةيطعنب نأ مسح ىبدح يعازو اللا ركب نب رشد

 خينوالجد قاوو و نكساماذه دجياما لاف نادلا راي تاق 5 ليدل اودهيلع هللا يَض هللا لد

 « ءاجرخ لو نيخيشلا طم : ىلع ميعص ثيدح !ذهوهناسهب قش افاده دجماما لاف بازثلا

 ٍْإ ك.رءقاحس ا يلا نب سن واساراوسو ؛ةنايش انبىنادملا دنا هللا دعاني ىضذاقلا ل ماك ن نبدمحا# انرب دا

 تحندب عفتلادق ةدرب هيلعو سو هلا اوهنيلع نا لص ىنلاتيأ ار تلاق ةيسمحالا نيضحلا ما نع ثيرح نب رازيعلا

 | هلاوعمساف ىشبح دبع مكيلعرصا ناوهللا اورقا انلا ا .!اي لوفت هتعمسف منرن هدضعةلضع ىلارظنا ين داك هطيا

 5 هاج رخو دانسالا ميبح ثيدحاذه» لجو نعهللا باك مكلماقا اماوعيطاو

 8 2 ال اعاد مرو تعجن! ل نئلابإه ولا دحر دم اتبن لدسلا ب توقعي نب نسحلا # ايريخا 9

 هيلع هللا لص هللال وسو تيقللاق هنا ىضر يسم ميج نءىميجملا ةميعىلا نع ليلسلا ىنا نع

 نه 7 ازاهيلعو ةسدملا قرط نطمب يف ملسولا او
او ايوادمج انمالسلا كيلعت اقةيشاّسا رشتنم مشتتمب نإ طق

 1 الامم ل

 ىلا. مكيلع الس يلع مالس يلع مالس تيملا ةيحن مالسلا كيلع تييا ةيحت مالسلا كيلع تيا ةيحن مالسلا كييع
 تيان 0 قوفانهارف تبا نافانهاهلاّف هقاس مظم# ذخاوهربظ منقاف.راز الا نعهنلًسف لاق لّدف اذكه
 5 ماجر بلو دانس الا حب ثردح اذه# روذع ل اتخيلك بحال نا ناف

 راج نع قاحسا ىلإ نع ثعشا نعىبو الاانا قا حسا ان/ثةملس نب دمحا ان: ىضاةلا روصنم ن !ىبحن# يع 0

 تام ءارمح ةلج هيلعو نايحضا ليل يف سول آوهسيلعهللا اصلا لاو 53 لاقهنع هللا ى ضر ةرمسنا

 # ماج رخ لو دانس الا ينص ثيدح اذه#رمّملا نم ىنيعيف :نسحا وبلف رمقلاىلاو هيلارظنا
 . را

 *(مخ خ) هبا

 مدع هللا لبيع: سالوسر ثأ ار كاق ةسجالا املا مانع ثيرخ نب رازيعلان ع قاحسا نأ 5 سنو ١

 |ماو لاا وقنا سانا اه .الوق هتعمف نر هدّصع ةلضع ىلا رظنا ىناكدطنا تحندب , عهتلادق در هيلع م ا

 « حيبص ءهللا باتك مكس ماقاام اوعيظاوهلا وممساف ىشببح دبع 5 ره

 لإ هللا لو سراب وادمجاب مال | كيلع ت كتلق ةيشاملا رشتنم نطق نم 9 زاهيلعو ةن.دلا قرط صعب ف ىمللسو هلا او

 مربظ عنقاف رازالا نع 4 :اأسف لاق لّقف اذكه يا مكيلع مالي 34 0 عيطمالع تيما ةيحت مالسلا كييلع
 « حرحص#» روث لاتغلك بمال هللا نافت تِساناف نيمكيلا قوف انهاهف ت تناناف انهاهلا ةفهقاس مظمعذخأو

 لبا يفولسو هلو هيلع هللا لض لا لوس تبا لاق 5 رمذب نب راج نع قاحسا ىلا نع ثعشا نع# قراخلا ٍِه

 «حجص# رمعلا نم ىتنعف نسحا وهلف رمَقلا ىلاو هيلارظنا تامؤءارمح ةلحهيلعو نايحبضا

 [لسوهلا و هياع هللا للص هللال وتمر انانا كارب نع ردكللا ندم ن 3 ةيطعن ل ىنادح # 2 والا و

 ٍإ ىتناماذه دجامالاتف تايثلا خسوالجر ىأرو رو ٠ركسنام اذه دحتامالاَقف نعسلار ع الحر ىأرف 1 ١

 ١ هيلعوتلا لص هللا 3 وسر ترهل يعبجم ا ملم نب /ٍِ اهو نجا ةدع نأ نع لياسلا يلا نع 0 ير و

 نضمن م جب

 د

 ترس : بنو : ب -_



 ا و هد

2070007 

 ينرتزف5ردبل هللا لص هللا ل وسر لاقلاةهنع هللا ىكر تدتجن ةرهس نع ةدأ يبا نع بونا' نعةيلع 0

 ةرمسو سابعنب هللادبعنع (يوردقو) مك ركل 6 5 ل مف اونثكو 1 احا يو ١

 أنا هللا ههحر ىف اهلا ابا ناماسن ' عيرلا نا رف وع س بسلوان ابغا 2 ن 3 ثءدح 5 1 ١

 هال نمو لاقلاق اخر هللا ىضر سايعنبا ن ءرشيح يندضح ن 06 ننايع نةللادبع ن ءمبلس نبى

 دعالا ملكا اريج نه ناو مانوما مفاوت ةكوك ءايحا اهونسلاف شا ذاذبلا مكباي يخ لولا وهني 3 لعأ
 دقق بدنج نةرمس ( ثيدحاماو ) ه هاجرت ملودائشالا ميصص تيد يرن كاع تبسي ورصبلا ول هنا

 تايفسان(الاق)ةبقعن ة ةصييقو دبع نب لعب انن باهولادبع ندمان بوقعين دمح هللادبعوبا « انربخلا »|

 هللا لوسرلاةلاقهنع هللا ىضطر بدنج: نب ةرمس نع بيبش تيتا نإ نروسيزنع تلا ىنانب بريخانت ىروثلا 1

 *:هأجر مونيخيشلا طرت

 ا)ونتكو موابخا هسيلبلق ضاييلا ب بالا هداهم ب اعوؤرع ة 0 2 تاهأا ىلا ن ع ةءالقىلان 6 3 بواأ ٍِه

 اا تاس سنار ا جال تا ا ا

 (4ج) . «سابلاتاتث) عمفذ 6 صيخلتلا عم كر دتسلا ]ل
 ىانغ بواا نعرتعماببا قازرلادبع أبل مييهلربانب قاجسا ننذكم يتامنصلا لعنيدحي للادبعوا « انربخا |
 بايثلاهذب يل لسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاقهنع هللا ىضز بدنجن ةرمس نع بالا ا نع ةنالق |

 ىلع سيعص ثردح اذه# ميسايلريخ نم لاقوا عنان يخ 20 هنأف كانوم اهم امفاوئفكو 5و حا ةسلباف ضايبلا

 «بوا نعءالسرا ةيلعنإ ليعمساو ةنييعنب .نايفس نال هاجرملو نيخيشلا طرشأ

 نايفسأبلا ىبحنبب تحي أبنا ةبيتق نب ليعمسا ابنا قاحسا نب ركب ونا خيشلا (هانربخاف)ةئيبعنإا 4 ثيدحاما ف
 ير ا سل هنع هللا ىذر بدنخ نب ةرمس نع ةنالق ىلا نع بونا نع ةنيغوا

 *« ك انوماهق اونفكو كرا ايا اهسبمللضايبلا هذهب ميلعأ

 نب ليعمسا ان'ل هس نب ىشوم انثورعيقريصلا دم ن ركبدنما وب (هانناتخ) ةيلعز ليقمسا 4 ثيدخأماو:إل |

 ان

3 

 ه هاجرخ1 ونيخبشلا طرش ىلع حمص دانساهلو «ةمالقلا ثيدح للغه يف الملا تمدقأ

 لعب تيدحاذه» انوم امفاونفكو ببطاو ربطااماف ضايبلا باثلا نماوسبلا لسودلو هيلع هللا لض |

 ةيااق يبأ نع بونا ن نع ةيلع نباو ةئينعنبا لاقو هنع زمعم هاوراذك(خ) عد ايلوا بادي "ب نمهناف مانومهيقأ
 « ةرفس نعأ
 د هانا اهلا نئايلا كرام ل امرك ماعلا نءريبج نب ديعس نع ميتخنن نع مياس 6 ىحب» |
 0 فرط ولي ةنادمعالا ا 0 000 ا

 و41 6 1 هدرعلا 2

4 
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 !نم.ا 23

 ايلا بايثل
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 م . خاكالوما ف راكلا يئانإون ملف ضازيلا الان 0: دارو و هيلعأ
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 (+ج) ١ م نابلا باتكذ (ام4) ٠ 6(صيغلتلاعم كر دتسلا)
 ىتح قئالخلا سؤر ىلع ةمايقلاءون لخو نع هللاهاعد لجو رع هتلاعضاوت هيلغ رد وهو سابللا كلورم لاقرلسو

 * هاجر و دائسالا سيح ثيدخاذه # تاس 5 اعالا للخ نم هري 0

 مساقلا نع بذولانإ ضر راوسنب ةيايشانت ىرو دلا دل ساملاا ل" بودعي ن دمح سابعلاو ا 0 اندح»

 ةلمشلا سلو ةاشلا تاتتغاو راجلا تكول و هيتلا يف ن نولومت لاق هببانغ ء مطمن ريجن مفان نع سابعناا

 دانسالا مص ثيدح اذه هربكتلا نم ؛ىش هيف سيلف اذه لمف نمولسوهلا او هيلع هللا لصهللا لؤسرلاق دقو
00 ْ 

 ند نانو طن هنا ”ندلادبسو رع ا 3 يا 7 ناجل را اهلا

 لجر لاك ؤلاربما ايلا ةولسهيلع لخدف هيلا ىهتن الف لاق 3 ,ربلا لعل مشع هيلا ثعبف لاق صوحالا ىلا

 نع نابوتن ع هثدحت ثب دح ينخلب نكلو مالسابا ايكيلع ةقشللاندراام مجؤوتملاكرمج لاف لاق د هربا نم ىبكرص
 لاقلوش نابوث تعمس مالسونالاق ةبفاشم هب ىبفاشن نا تيبحاف ضوملا يف لس وهلاوهيلع هللا لص للاى

 لسعلا نمل حاو نبللا ن نمضايب دشا هؤام ءاقلبلا نام ىلا دعني ام ىض 3 ل ودل 1 وهيلع هللا لص هللا لوسر

 اسوعر ثمعشلان رجاوملا ءارقف هيلعاذوروسأتلالوا أدبا اهدع الشي ةيرشهتم يرش نم موجتلاددع» هواك و

 تائنلا تحك دق ىنكل ةنع هللا ىذر رم لاف لاق ةدسلاومل حتف الو تامنملا نوحكن, ال نيذلا ايس ندلا

 ىتح ىدسج يل يذلا ىنوثالو ثعششل ىتخ سر لسغا الىنا عرجت ال ددبسلا | تختفو كلا دنبع ثني ةمطاف
 ةهاحر مو ةاتسالا م ثرلوم اذه« ستر

 4 ايريخا 2 هءأوكاو 2

 ىح داهشالا تور ةمايقلا موب هللا هاعد َناعْضا ون هيلع رده وهو نسابللا كرت نم لاقلسو هلآو هيلع هللا لص :

 8 عع ص ءامشأ 5 !نيبل ناعالا لاح نم هريخخ

 ثردحن ثدحسنأ زيزعلادبعنب رمص ملِب لا لاق دوسالا مالس ىانع خللا لامست شابنلا ا َرئابمْن دمخ و

 7 لجر لعق شدقل نينم ملا ريماان لاقو لس هيلع لخدف هيلا ىهت الف ديربلا ىلع لمح هيلا ثعبف نابو نع

 لاف ضوملايف نابون نع هندحت ثردح ىنغان نكلو ماخالإ ان كنلع ةقشملاان>راام مجوتلاك رم لاف ديربلانم

 نماضا دشاه وام ءاقللا ناع ىلاندع نيام ىضوح لسؤهلا او هيلع هللا لصدتلا ا 0 لوم نابل تس

 ءارتلع ادورونمانلاكلوانادم هبات 00 رشانم برش نم موجنلاددع هباوكآو لسملا نم للعاونبللا |

 تحكن دق ىنكل رم لاق ددسلا مهل حتفي الو تامنملا نوحكتال يذلا ا سندلا اسر ثمشلا نيرجاوما
 ىلب ىدلا يبو الو ثلا ىتخ ىهار لسغاال ىلا مرجال ددسلا ىل ثدتتقو كلملا دبع تن ةمطاق تايعنملا

0 00 

 "ا ادهلمق ا رد 3 يال وار بل قوقل م ازقانلا

 بوبا» ّ 52

 دز ةزةزةزة 7 ة

 06000 آ11010ز ز# ]| |] ]| ]| | ]| ]| ]| ]| ]| | ]| ]| | ]| | | ]| | | | | | | 6



 (4ج) ( سابللا باتك 20 6 صيخلتلا عم ك رددتسملا ) ظ

 نعدغس نك يللاانب .ىطساولا ناملسنب ديمسان: ىرهوملا ناذاشندمانب لدعلاذاشيح نب يلع « انيدح.»

 هل ]و هيلع هللا لصقل لودمر عمانج رخ هنع هللا ىضرر اجلا لاقراسن ن لاو نع لس اني ديز نعدعس ن.ماشه

 هيلعهللا للض هللا لؤؤسر هللاتف.لب الان قوس ناديرب نيق ريت نيبو يف لجر جرفت هب هيزافم ضم يفد

 لجرلل لاف نابو اهيفاذاف اهحتفق هتبيعب قوتيالاق نيد دج نيبو هتبع ىنا دق !دهريغنابوهلام مسودلاو او

 بجستلاكمزلا فلسوهلااو اوهيلع هللالص هللالؤسر رظنف لبالاب قاس هس ملم نيقرخنملا لاو امهسبلاف نذهذخ

 اذه ةماملا مو لتقف هللا ليبس ىف ىلاقف لجرلا هيلا تفتلاف كقنعهللا ب رض هلل اعف نيب وثلاب هسفن ىلع هلخم نم

 نعكلانم دنع تدم ناآلا ةأجرخ لؤدعس نبماشم عضوم ريغ يفجتحا دقق ]بسم طرشي حيعص ثيدح

 بهون هللا داع لاقرصن نب رحاش بوعي ن دمح س ابعلاوبا (هانثدح 8 هنعهللا ىطر رباج نع لسا نيدبز

 «هريبع متاقضر تادبعنب راج نع نع 0 ديزنع سان كلام. ىبريخا لاق

 سيق نع دعسنب ماشهأبلا هللادبع أبناناديغأبناهجولل وا أبنا ورع ىزايسلانب مساق سابلاوبا# انربخا
 هنيلعهللا لص هللا لوسرباعص ا نمل جراهيو قشمدب نعل ىضر ءادردلابالايلج ىاناك لاق ىبغتلا شب نب

 فرصا اًداذ ةالص يف ؤه اما سانلا سلاجم املق ادت ةيلظنحلا نا هللاق راصن الا نم ملسودلاو او

 انعفتتةلك ءادردلاو ا لاَقف مسف ءادردلا يبا دنع .ركوامو اني رق هلها ناب ىتح لبلبمو حيبستو ريبكت وهاعأف

 جلاجرا وخلصاوكسابإ اونسحافكن اوخا ىلع نومداقكا ملسوهل اوهبلعهللا لصّتلا لوسر لاقل اقف كرضنالو

 هاج رخ لو دانسالا مي ثيدح اذه« شجفتلاو شحفلا بحال هللانا سانلايف ةناش : كلك اووكتيا

 *نيعمجا مبلعهللا نا ويضر ةئ احصلا ذاهز نرم ةيظنحلا نا 18 وهيواهرلا همس مل ىذلا ةيلظنملا نباو

 بوت انب ديعساتث ىرقملا دزن هللادبع ان ةريسيمينان 2 وج نسملان نيسملا # انربخا ف

 هل اوهيلع هللا لص ىنلا نم هيانعوجلا نسل ع تجر لهجو روت جيلا دبع وح ىبانع

 ضعب يف ل سو هل او هيلع هللا لض ىببنلا عمانج ر خر باج نعرابس نبءاطع نعلسا ندب ز نع دعس.« ماشه لط

 ريغنايوث هلام م لسو هلاو اوهيلعهللا لضدتلا ل وسر لاّتف لب البو وس دب رين وقر خا منإل ول ٍفلجرجرفن هبزاغم

 لبالاق ا نم لمقف نيق رشا نلانايسلاةاهينعب لارا سرد دما لؤي »يدي دج نيبو هتبيعيف نا ل انقاذ

 تفتلاذكقنع هللا رض هللاقف هسفن ىلع هلخ نم بجعتملاكهرئا ىف ملو هل 16 هيلع هللا لص هللال وسر رظنف

 :هسفن رباج ن : لسا نديز نع كلامداو رو#ةماملا موب لتقف هللا لوبس ىلاَيف هللا ليبسيفلاقو لجرلا

 ايلقادح وت ءناكوةيلظنلا نا امو قييمدنواةزيبا ينال ا باج يفا ناكل اق رشل نب سيق نعدعس نب ماع ١

 لامفانبلع ملسف امو اني هلها ىنأب تح ليلبمو ركل حيزا وهاك اف رصنا اذاف ةالصؤه امئا سانلا سل

 عناوخا ىلع فيريوةمكلا للي "1 ”اوهيلعيلا لصتلا ل وسر انا لاقلاَمف د كرضنالو لا

 « حصص شحفتلاو شحفلا يحال هانا سانلايف ةماشوتاك اونوكت ىتح ملاجراوجاصاو كابا اونسحاف

 ينل نعدنيا نم سنا( ن ,ةامعنب . لا نع ني نب مح راادبع موحمافأ ن عبو اان )ا
 ا بسسس ببر برر بيرس



 (دمتج ب يو زج نر صال 5 02

 (4ج) ٠ 4( سابلا باتك) ,,...عامج) .*-: ( ضيغلتلا مم كرمتيلل)
 كا رشدحا :ىقوف نا بمباام ىتح ىرتامهنميطعاو لاما يلا ببح ل جرا هللال وسر !لاقف لس ودل اولإ

 عيدي ال سانلا صمعو قا رطب نيدكل نم نك لل ذه كلا نا لعن مسش وا لين
 * هاج رن لو دانس الا

 أدمن وىيطتلا يعز دما قاحسا نإ دمر كي وا انث ىيحبن دمج نب ميهاربا قاحساوبا م هاندخ )ف

 نالاقلاق,نمحرلا دبع, ديم نعديمس نب ورم ن عن وعنا انث لضفملانب رشدان (الاق) ينامنصلاىلعالا ديعنب ا
 هتنافلا# اذكو.اذكنعو يوجنلا نع, ث الثنع سيخاال تنك لاق وا بججاال تنك هن هللا يضر دوعسم
 يوب ام لاخلا نم تيطعا دق هلال وسرإب لور وهو هث.دح رخا نمت كرد اذ ىوامهرلا ةرارسن .كلامهدنعو
 لاقوا قا رطب نم ىنبلأ كلة ىلا نم كلذ ا ىنيلان مثلا ذفا لمن كا رشد ىنتقوش ادحانا بحا امو

 5 هاج رخ 1و ذانسالا حي ثردح اذه« سانلا طمتو قملا هفس

 ةمركع انثياملا مسالا سنو. نب مانت ىنيادملا ىسيع نب دمحاتث دادغبب يضاقلا دمجانب مركم  انربخا ف
 تجرخامل لاقامممع هللا ىضر سابعن. هللادبع ىتثدج لؤدلا ن هللادع ىتدج ليمز وا ىث دج ىلجعلا رامتنع

 ىف !لمل ةالصلاب دربا نينمّؤملاريما اب تاقف هنع هللا ىضر الع تياف نا موراذيف اوممتجا ةيرورملا
 نمبلا لاح نم نوكي امنسحا تسلو يبا ؛ تجر لاق الكت اق لاق كيلع فاخاىنا لاق ميلكأف مودلا ءالؤه
 تملسف نولئاق موراديف نوممتح مو مهتياف سابع ناالاق ة اريبجالبمج سابع .هللادبع ناك و ليمزوا لاق

 ملسومل او هيلع هللا ىلص هلا 0 عن زوبنعتامتلق ةلملا هذهاف سابع ن ايكلبابج م اولاق مريلع
 رك ذم ن فر رْلا نرم تابيبطلا و هد ابعل جرجا ىلا هللا ةنيز مرخ نم لق تأ قو لاما نم نورك ام دع

 هاجرت لو لسم طرش لعحبكص ثر دح !ذه# مهعم ةر وهشلا سابع نباة رظانم

 « اندح » مميش ٠؟ةلمهلاءاطلاب طمغلا كلذكو ائيش هيلو سانلارقتحا ىا سانلا صم هل وق (1)

 ةللااذهربكلا نفا عسشوا كا رشد دجا ىتقوف نا بحاام تح ىرئامهنمتيطعاو لامخا يلا ببح لجر ىلا

 حررط محا لاق رحبوبا نامع وا نمجرلادبع (تلق) حيمص# سبانلا صمتو قملا رطب نم ربكسلا نم نكلو
 « هن دخ سأنلا

 , نع ثالث نع بجحا ال تنك دوءسمنبا لاق لاق نمر لادبعنبديمح نعديعسنب ورم نع# نوعنبا
 هلا لوسرإي لوقبوهو يواهرلا كلامهدنعو ل سوهل اوهيلع لا لص بنل نب هتبافلاق اذكو اذكن عو ىوجنلا
 ىنبلان ملاذ سيللاق ىنبلا نم كاذفا لن كارشن ىنق ةوغلادحا تلا بحاامو ىرتام لالا نم تيطعادق
 » ميحص# ئنانلا متو قل هس نم لاقوا قمل رطب نمىنبلا نكلو

 ةيرورلا تجرخ امل لاق ىنابع نا يثدح لؤدلا نب هللا دبع ىنثدح لاق ليمزوا ان , رامتن # ةمركع ف

 فاخاىنا لاق ملك افءال وهي لل ةالصلابدربا نينمؤملا ريما اي تلتفايلع تيئاف فال | ةتس هو راديفاوعمتجا

 اريوج اليجج سابع ناناكو ليمزو الق نما للح نم نوكي امنسحا تسبلو مهلا تجر الكت لقف كيلع

 *« ثردحلا مهيناف سابع لاق

 0و

 مسج ماثهو

 2200001111 ا



 («ج) ه«عسإللاباتك> 46 ( صيخلتلا عم كر دتسلا ال
 »2 . تيمالو يح ذفن ىلا رظنم الو كءذخت زربس ال لسودل |

 عوج وجو

 تسمم ا

 هللاديبع انثناربم ند دمج ان رافصلا هللا ديعوا مارب ال) ايبع اقل رز سابعنب ةتادبع6 ثيدح اماو »ا ا

 للا لوس ر ىص لاق امهمع هللا ىضر سابع ن!نع ثدحناده امتممسلاةىبح وابا ليئارسااك رسل

 * هنروعنم لجرلاذفن ناف كدفت طغلاَهف ةق 2 هذفخ ىأرقلجر لعسو هللاو هيلع هلا ليصأ

 قاحساىبا نع ةبعشاتثر رج نإ بهوان” ىرودلاد# نب سابعلا اكدادتب ىميكملا فادبعن لع« فربخا 9
 لاق ةغملا فغثقاناو سودا اوهيلع هللا لص ىبنلا تيا لاقدنع هللا يضرها نع ثدحت 1 ا '

 هلا كانا اذاف لاقوننلاو ليمناو قيقرلا و لب الا نرملاللا لك نم تلقلالا يا نم لاق من تاق لامنم كلزهأ

 امشنو ةريحمذهلوقتف ام اذا »أ مطقتق ىسولا ١ ىلا دمعتفا م : اذا ١ حا كموق لبا جم فعلا كارتر 0

 دحا هللا ىس وملح كلهللا كاطعاامنافلاق من لاق كلها ىلعو كييلعا مر حتف م رصدذه لوشو اهدولج قشناوا'

 هه كل َر الجرتيأرا هللا لوسر ايتاق كاسوم نمدخا هللا ىسوم وك دعاس نم دشا هللا دعاس لآق اعروبأ

 « هاجر خم لو دانسالا مح ثن دح اذه# هرقالاق هنرق اوا عن متص انك هيزجا و لزن مت ىترقت لو ىنمركي ف

 بانت نب نأب! نع ةبعشانث دامحنب ىيحانت راند دو رفعجانثباتعنب هللادبعنب دمر كد ودا« انربخا ف |
 هللا لص ىبتتلا نع هنعهللا ىضر دوعسمن هللا دبعنع سبق نب ةمقاعن ع مها ربأ نع ىميقفلا ورمنب ليضفلا نع ْ

 ظ « هلوطب جر 00 47 نك «لامجلا بحل يجهل نالاق مس وهلا ودلع ٍْ

 نامءنب نمحرلا ديعرحم وبااثث ميكح نإ يزعم قانقلا دعا نسل اع قرا ام ىثدح »|

 هيلع هللا للص ىنلا ىلاالجر نا هنعمل ىدَز ةربس نعنب ريس نيدمح نع نآس نب ماشهأتت * ىواركبلا ١

 * تءمالو يجذدشن ىلا رظنتالو كيذفن |

 هل او هيلع هللا لص هللالوسز علاق سابع نانع ثدحم ادهاع تعمس تاتقلا ىيحب ونا ان ليئاآرسا» |

 2 ةدنا كت طلاق ةقوعكم ءذخعىأرأ لبر سو ا

 فشقاناو لس وذل اوهيلعللا لصةللال وسوتسابل !لاقدسا ن نءعثدحن ص وجع الا[ تعمست قادس ينا نعم ةبعش# ظ

 كموقلبا جيتن ” لهل كيلعريلف لاق لالا لك نم كلتلالا يام لآق من تاقلام نمكل له لاق شيلا |

 أممرحتفم رص هذهلوةواهدولج قشاوا اهتشنو 0 هذهلومتق 5 اهناذآ 0 ,.-وأأ ىلادمعتق | ماذآ حا ْ

 كدءاس .-رمدشا هللا دعاس لاك اعر ودحا رم كن هللا كان ١ امنلاق مالاق اق كلها ىلعو كيلع

 منصا# هب زجأ ىف لزمىرقإو ىنمركرلق هءت آر الجر ت نارا ةللا لوس را تاق كاسومنمدحا هللا سومو !

 #3 ماك © هرقالأق ْ

 ليج هللازا اعوقرم هللاديع نع ةمّقلع نع ميهارب' :رع ىديقفلا لضفلا نع بلغت نب نبا نع « ةبمش إل |

 « لاجلا تح

 لاقفولسو هل آو هنيع هلاىلصن ىبنلا ل جرا لاق ةريرهنيفا نعني د يسن نعماشه ان «ىواركبلا رحبوا 9 |
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 6 116 نابللا باتكو 00م١ 6 صيخلتلا مم ك ردا )

 ناك نا تيأرا تافامزءالف دححا اها رئال ذا ثمطتسأ نا لاقنطحن قفا مهضمب مؤقت ناك نا تأ ارا تلق كانغ

 * هاجر و دانس الا عب ثردخ اذهان جرف لعمذت عضوو هنم ىيختسلنا قا هللاق لاقايل

 ميهارا ان( الق )ىزكسلا رفضلا نأ لعو يذاقلا قاحسا ن ليثمسا يدم رو مر

 نعةينا نعهنع هللا ىضر تلاظ نان لكن. رمم ن لع ىثادح ىنفارلا ىلعن منع ارلاانن يرزلا ةزمسنإ

 دهر ج نسم ن ةعرز نعرضتلالا ما داع انايننن اخااكر دن نلعاش لضولا ناماس نيدمسا# انربخا )ف

 هبلعو دجسملا قذفت تشكن ادقو ةرصبا لس وهلاوهسيلع هللا لص ينلا نا هنغ هللا يضر داهرخ هدب نع

 #* دانرخماو ةانسالا ميد ثردحخ اذه # ةروعلانم ذقفلا ا لاق و ةدرب ْ

 كانيعسس نت ةيشقان هللا دبع نب ميعن ئدحأس ديلولا وا ذات هل لا( انت )عنج ن دم ثيردخ 4 ةذه انو) ْ

 د نع ء شخح ندم ىوُم ريثك ىلا نب نمرلادبعن العلا“ ضفح نب ليغمسأ انندح (الاق)زحح ن يلعو

 طغرمعا] ]او ناكاوشلاب هاذفنو رمعم ليع هعم انا ملسو هلأ او: هيلعفتلا لصةتلا كسر رك لاقدنا شح نا

 « هو لسودل او هيلع هللا لص

 نخورات ةماسأ" ىلانت كيزاطظا انثورع يضاةلانيسملان هللا كنع (ةانرب خاف )هنع هللا ىضر لبع# 50000 9

 هلع هللا لص ىنلا لاق لاق 98 يضر لعنع 0 مع َتباَا نإ تيبخ نع 2 ين 5 ' ةدايع

 هلاو

 تاق اه رالف دحا اهارتالزا تمطتسا نا لاق ضع قوف مهضعب موق "ناك نا تيارا تلق كني تكلماموا ْ

 * عييحص# هحب رف لغد عضو وهنم ىيحتسل نأ قحا هللافلاق ايلااندحا و ا ظ

 يهل نع بلاط يبا نب ىلع نبرم نب لع ىثدخ ىلا لع نب منيا ياا ىريرا ةزعزب« ميهارا |

 راع ةرل روصو لبزللع ةأرلاةرتك لا جرا ةرع لا ةملسوهل اويل لص ىلا ناهدج |
  ةوفدض ىمفازلا (تاف) حيرمص لج نلا لعأرلاةروسك |

 هرصب لس هل اوديلع هللا لبص يتنلانأ هددع ٠ نافارا لع لا نب ةعرز نع رضنلا ىلا ماس نع# هن ديعنبا »

 * معك # ةزروعدخفلا نال اقف دربهيلعو دولا يهدف ككاو ْ

 /لاقفنا شحج نادن# نع ء شدي نب دن ىل و« ريثك ينأ نغ © نمسرلا دبع ن ءالعلا | رفعج ن # ليعمسأ ف

 كر ذقتطف رمعماب لاق .ناتفوشكم ها ذفن و رمعم ىلع هنم اناو لسو هلآو هيلع هللا لض لا لوسر انيس

 3 ةر يع دفا نأ

 زري لمت هلو هتلعهنلا لص للا وعر لاق |« نع ةرمطنا مصأع نعت باكي لان تيبخ نَع 4 مث رت للا 0

 كبردفت 550 ْ

 9 اك زان ؤاز مالا كم روغ ظفحال اق رذنامو اهنم ينانام اثئاروع هللا لوسر ان تلق لاقدنع هللا ضز

 ءأرلا لعجأزلا ةروعو لجرلا لع ةأالاةكونك لجرلا زعجرلا ةروعلا# لسمو هلو يلع لاس يتلا ناددنج

 ش ْ 90 و ارسال عيت دعا ذه لجرلا لدا ةآرلاةروسكا|
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 ' يبا نع مهنع هللا ىضر سابعا ن هللا دبعو تأ ل الا ل لع رك قوز هو )روع قدتملا نت تدان



 (4ج) ٠ (نابلا باتكذ <( صيخلتلا عم كر دتسللا >

 بهواتن قوز م نب ميهارب ! اني بوك نإ ذم نإ ابعلاونا ( هانيدح) ةربره يبا ثيدح هده اشو لف

 هنعانلا يضر هينا نع ةربنهيبا نيررح نع ء ىعبشلان م ةريخلا نع ةبعشانب (الاق) سماع نب ديعسو ريرجب نا

 ةءارب 1كم ها ىلا لسو 4 او هيلع هلام هللالوسر هئهب نوح هنع هللا ىضر بلاط ىلا ن ىلع عم تنك

 ناك نمونايرع تبلاب فروطي الو ةنمؤم سفن الا ةنملا لخ ب الدنا ىدانن انك لاف نودانت متنك امليف
 ربشالا ةتيرالا تضم اذاف ريشا ةعيرا ىلا هدبع ةدضو هلجافدبع سود او هيلع هللا لص هنلآ نأ وتس نيب و هلم

 ثيدح اذه * يبو ص لج ينج ىدانا تنكف كرشم ماعلا دعب جحالو هلوسر و نيكرشملا نم ءيَرب للاناذ

 « هاجرخ ملو دانسالا مسيح

 نمرلادبم نديملا دبع ىلا ىبحونا انث ىرو دلادممنب سابعلاان" بوسي ندمح سابملاوبا 4 انئدح |

 ينلا تاكو مص لاعب بلاطو ا ناك لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نعز ازملا رمجوبا رضنلا انث
 ىرعتهرازا لسودل :١ اوهيلع هللا لص ينلادخاف مالغ دئموروهو ةراجحلا لقن نم لسو هلو هيلع "

 مسودل .اوهيلع هَللالص ىبنلا قاف'ايف هيلعيشمن دقفكننا كردا بلاطىبال ليقفهيلع يشننف رجحلا هبت

 كلذ ناكك ساب ,ع نبال اف رتتساىل لامه ضين باين هيلع تاآانالاقف هتيشغنع بلاطو ا هلأس مس هتيشغ نع

 ثردح اذه# 39 هنروع ِتيْو رافرتتسا هللبق نا ةوبنلا نم لسودلاو هيلع هللا لص ىبنلاه ارام لوا

 » هاجر ملو دانس الا ميرص

 ابنا فابعن ميه اربانب قاجسا انئىئامنصلا ديا دبع نب دمع ( هانربخا ) ليفطلا ىلا ثردح 4« هدهاشو )ف

 هر راجلبا نواقت نيالا تراكذت تييبلا يبامل لاق ليفطلاى ا نعميثخ نبنامءنب هللادبع نع رضماباق اولاد

 لاف كيروع فشكُ الى دونت ام ىلع هعض وو بولا ذخاف مهعم لق لسو هل 1و هيلع هلا لص بنلاو |

 «هاج رخملو دانسالا حصص ثيدج اًذهو»نهن ون سبلو رجحلا |

 201 ا

 *اججنع ةبانع ميك نزلات 00و راهن. ديزي نمر كمن نمل | ان 0 دعا

 ينل تيزاكو ميموري بااطونا ناك لاق نمابع نا اع ةنالكع حف ءرمتوا رنا" « قاما 7 جا[
 الرق هيلع يشف رجحلا هن قئاوىرمتف هرازاذجاف مالغ ذئمو وهو ةراجحلا لقد نم لس وهل اوهيلع هللا لص
 رتتسا لاف ضب بارثه يلع تا ىتابا لاف هتيشغ نع بلاط وا هلأ سقافا الف هيلع يثمديف كلنا كردا بلاط

 هدي تيؤر افرتتسا هلل يق نا ةوبنلانم مو هلاو هيلع هللا لص ىنلا هارام لوا ِكِلذ را عنا لاف

 ا * هؤفعبطر ضنلا(تاق) جيحص# نم ولن

 سور أو هيلع هلأ لص يبلاو ةراجملا نولي سائلا ناك ت تثيبلا ي !يللاق ليفطلاىلا نع ميج # ريبم )»

 #8 حيجو هن ون نيني و رجملا يقلاف كتر فشكتال يدوتف هشاعلع هييطوو بوثلاد خاف مهمم لعن

 27 نويصكح تدني -_- ا ب د عيسسوووصمم

 ا ا 2 كنروع لطفجاولا ةرذاموأرم ناب ايبا روع الراب اق هدج 15رع هببانع4 ز م :

 0 د كك 1 اماما علا



 6( ةنجلا هاثلخ دا اللا ناتادل 27 0 ن4 م (

 4 ان سلف نزيك كح فق رعلا واب ريخص م> رج نم 2
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 | هللا لصّللالوسر نيب وهنيب ناكنمو اذه هماعدعب كرشمج حالو ةيلسبىيفالا ةنملا لخ دالوناب عت يبلاب | ”:

 («ج) (سايلاباتكذ >64..2.2  © صيخلتلا عم كردتسلا )
 نيرطفانن ديبعنب ل ميانت بيبحن. ب اهولادبعن. دم اك يريملا نيسملا نب لعن دم بيطلاوبا هب انربخا ل
 نبانمددز هللاقفدمسوبا ليبح رش ةهلكاق خ خيشديلع رق يدم هنعدلا تم رمل نيددز دنعاسلاج تن "لاقةملخ

 امبنع هللا ىطرسابعن | :تسوسلاق مولا هب 0 لاق فندم ةنيدملا ريما دنع نم لاقدعساياا» تدج

 هاتلخداالا امببحصوا هاتبحصامامهلا ا ردع هلم نمام لس وهل اوهيلعةللا لص هللا لوس ريل ع وق

 ركبوا وراندنب هللادبعنب دمج هللاديعواا ) هانبدح دقو ( « هأجرخم مودانسالا حي ثيدح اذه «ةنلا

 سايعن:ا ن ءرلسمن ليبح رش نعرطف اننميمنوا انثارصن نيدم نب دمحانت ( الاق ) ديفخلا هللا دبع نب دم

 دعسن ليبخرش دعس واوه اذهل يبحر ش نافمواذه# هوحن لسو هل اوهيلعهللا لص ىبنلا نع امهنعهلل !ىضر

 ظ : « ةنيدلا لها نم خيش

 نبانعرخصوا ىبربخا بهونب هتلادبع ان ىنالوخلا رصن نب رحانب بوقمي نب دمح سايعلاوبا # انندح 9

 ؤ انريبك قح فرعيو ان ريغص محرب1 نملاق لس وهل اوهيلعّللا لص هللا لو سرذا هنع هللا ىضر ةربسهىبا نعطيسق

 ْ * هأح خي 1 و دانشالا حيي ثيدح ده «أانم سلف

 < ةلصلاو ربلا باك رخا «

 ظ 4 سابللا ب ايكزج-
 .قاحسان بركبوبا خيشلا( انيدحو )يضاقلاسيعن دمسن .دجحا اننرافصلا هللاديعن دمج هّللادبعونا4 انربخا )ف
 [(١)غيشن دز نعقاحسايبا نعت ايفسانتةفذحوبا ان: بلاغنب دمحسأ بن( الاق )ىزورملارصنىنانب ركب واو
 [دحا فوطيال نا عيرابربك الا جملاءو هثمب لسوهلاو هيلع هللا لص ىنلانا هنع هللا ىضر بلاطىنانبلعنع

 « هاجرخمو دانس الا حييوص ثردجح اذه#هندمىلا هلحاف ديعر سوهل او هيلع

 م دهاشو 9» ١؟ةزمب منيا ليقوا رتصمةمجععةصالخلا بحاص هطبض(١)

 تجنبا نم لاقف ليبج رشهل لاقت خيش هيلعرف ةنمدملاب لع نيديز دنع ابسلاج تنبك لاق ةفيلخ نب« رطف
 هيلا لوسر لاق لوق سابعنإا تعمس لاقفموقلاه» ثدخ-لإق ثيردح هتدح ةن.دملا ريمادنع نم لاق دعسابااب

 ماور جيعصو ٍةنلبا هاتلخداالا امهحصواهاتيعصام اجهدلا نيسحيف يناتتس اهل كرد مسمنملم لس وهلاو هيلعّشلا لص

 » هاو ليبح ريش (تلق)دعسن ل بح رش باوصلاو ملسمنب ليبحريثنع لاف رطف نع ميعن وا
 > مابا هانم سيان رييكق حف رعي وأن ريغص محربإ نمأءوف رمةرب هيفا ن م لبيس نع# رج و 9

 س4( س ابلل اب اتكلوجس
 ,ايرمع تييبلاب فوطيال ٍناعيراب ريكألا جحلاموب هئثمب لسوهلار او هيلع هلا ىلص ىبنلا نا لعنع غش ثنب# دز 0

 * حعيحصا# كسار دحلا

 هلآأو هيلع هللا ىلص هلا لوسر هنمبن يح ىلع عم تنك لاقهبا نع ةربره ىلا برر نع ىبعشلا نع# ةريغم )»

 ٍإ * معجبرصا# ثمار دملا ةءاربب لبو

 وص 4 ا -_ ل تانك سس

 ىه وبا »



 ١١ «صينللا ماكر دلل ١ جزل" "ةلفلا#ريااباتكو "1" ع سب) 4 ١
 ادي كتممس لاق رمثعلا ان ةدشف اع ىبحن دم نب ىيحانت ظقاملا بوعي ندم هللادبعوا| 48 انريخن[ د

 قبرظلا ىنا ربظ نينئىبصو ةناكحأ ع 0 مسودل اوهلع هللا لص ىبنلا لاق هنعدللا ىذر ا ثدحي ْ

 هللا يناي موقلا لاف اهنبا تلمتحاف ىنبا ىنبا تلاّقق ةحللاو تعسفأطونا اننا لع تيشخ باودلا هما تأرايقأ

 ميم للاو و بح هللا قيال لاول سهلا اهيل لا لصاتا لوشو لاتفرانلاف امنباىقلثل هذه تناكانمأ

 ٠ * هاج رذنإو نيخشلا ظرش ىلع حرص ثردح را :اوةئلع هللا لص هللا ْ

 كلاموا أب نا تنوعن ا باقولادبعنب 2 لادملا فرو نب بوقعي نب نسا 4 انيدخ

 تدل لسوف او هللا لص هللا لوسسرلا نيل ىطر سابع ننا نع ردح نب دايز نع ئميشالا |

 «هاجر خل ودانسالا 7 كوكو كا املعركذلاى نمي هدلورن ولو اب نمو اهدك : لفيقلا ا

 ترام ةعزخ نب ىرسلا | :”ىناهن ميهارااةنباناا لذنلا ركبن لعن د نسا وبا# انزين ١

 قات داون تاديتلا# دع ياانوعز كلام ن سنا نع ىنزلا هللادبع ن.رككاثث ةلاضقن: نعرلا دنع انث'

 لكأف ةرم اهسفنل تكسمااو ةرغةرك ئبص لكتطعاذ تارت ثالث !هطعافذا بضامعمو لسن اسهنغ هللا ضو

 هل او هيلع هللا لص ىبنلا ءا ةرمغ فصن اهلى رص لك تظعاف نيفضن اهتقشف ةرلا ىلا تدمعف نيئرملا نايبصتلا

 *هاجرملو دانسالا حيدص ثيدح اذه «ايييصاهتمح رب هللاابتحردقل اهنم كبجسرامولاَقف هنربخ اف سو

 ىسق انطلا ديبعز. كمان ”يضاقلا قاحسانب ميه !ربا انث ف وكلاب يتابيشلا ةبقع نب دم ن ىلع 4 انريخا" |

 هيلعمتلا لصاتلا ل وسر لاق اق هنغ هللا ىطصر سن !نعسن ان هللا دييغنإ ركل ا نع يبس را زيزملابعت د ىنتادبخ

 نالجممنابابو يطسولاو ةنابسلا هيميصاب راشاو نيتاركو هوانا ةئملا تلخ داك ذل ىتح نيف رادار مل وملون

 5205 رخخإ و دانسالا | حبحص ثيدح اذه#قوقعلاو ىنبلا |. بدلا انيتومع

2 

0 

 جرعشا# لج نجت

 هيت 7:19 فواد تاعي

 سس م
 قيرطلاى ارمني ىصوه.اكصا نمسانابملسو هللاو هيلع هللا لص ىننلا ص لاق سنا نعا ديم تعمسن © رمسم )»ف هع زجكتج بنعناع ججع جراسا

 للا ىنءوقلا لاققاهتنا"تلمتخاف ىنبا' نبا تلاَتق ةحللاو تمسفأظون نا اهننا ىلع تيشحن باودلاهمإ تالق
 *(م 0 هللا لبص هللا ىن مهمصقن لات رانلا ف هبييحللا قلي السلا و لاثفرانلا يفاونا قلتله ذه تناكأمت
 هدلورثويإوا ميو امدقرق تا هادو 2 وقم سابعننا نعربرجن دايز نع نعجسشالا# كلاننوا لف
 ٠ 0 هسلادلدسذا هيلع ركذلا نس
 ناييصاوسمو لانس ةعئاخ ىلا ةررقا تفاح لاقل نعام ذيع نركب اان ونااننةلاظف نب نمخ رلا دبغانم مس
 ةرملا ىلا تدممف نيترُلا نايبصلا لكاف ةرق اهسفنل تككنما و ةرك ةر < دحاو لك تامعافتا رك تالت اهصاغ

 ا 7

 كه 1 :٠ بح: صنصس بنس دو نا: متت ؟ جة هم عسي تصح. هلاعيويو نت تايد +++« تعنت 00: انتجت كيس بن يب © ارسا

 0 ص ءاميي صا مجرب هللا[ ممل ٍْ

 ةنللات تا اكورد ىتحنيتتراج لاع نم اعوق زف شل قانا ركبينانع ىب ناازلا زيزملادبعن 4 ذمح 0 1

 4 ا كينناتو لاعقأ هءريخا لسوةلاو او ةيلع هنا لبص ياا 7 مش ىصْل تطعافنيفصت اهممشع ا

 0 1 د و 0 اف نطل 2

 ١ دحر ف :
 2و6

 محيمص# قوقعلاو ىلا ايدلايف اههت وقع ناللجسم نايابو ىلطسولاو ةنابسلا هيعبصأب ر ي او نيناوكو هولا |
 4 0 اعل |



 همهم ف

 0١ م مس 5 0 7 00 77 2

 (4ج)  (ةملاوربلاباتك) 6060 1 عضيفللا مكر دتسلا)
 نخرلادبع انت ىدقعلا صاع وا انب' ىتاؤجتلا دنع ن دمج انثلدعلا يتآا رمل قا عسا نب هللادبع # انربخا

 رككوا هللاتخرخع هللاقير و1 قش ناك ةيربلا ةفالجزنا ةبانع ةحاطن دج نعلاق يح انركيىلا نا

 * ثراوت > ضغبلاوث را وتيدولا لوقت هتنمسلاقدؤلا فلو لسودل 3 وهلا رضا لير وزن توصل 56 ا

 هةكيلءىبان هادبعن ركبيان ع ةيطعنب فسو 60 هاوردقو) « هاجرخيلو دانسالا حيحص ثيدح اذه

 ةيطعن تيس ونانن يب نم نيسحلانب دمت نيرفعتب ان ئكرلا ميهازبا نب دمم لضفلا وا 4 انئدح»

 ةنانضرقيدصلا ركبوا ق لاق ركاب عراد ع 0 هللا هيبعن 00 دم“ نع 0 ركييانع

 «نانراوت اساوخرلاذلو تلو ١ اوهيلع فالس كوم تك 0 د ولا يف لو

 نزلا بايلبان كيزانن " ناقريزلا نب جدو" ا دا دمحا نب 2 9 ىريخأ :

 طرش لع حيحص ثيدح اذه *كريغ 0 5 كيلعت ةدود رم كتنبا ةعذللا مظعا نموا 3

 هدا نا

 ري رلا ىلا نغ رجالا نع هانت دامحاتنزا نقلا تراث هس نب دم ام تباوهعت نبدمح سايعلاوأ ا هج 2

 تان :ثالث 38 ملم اوهلع تال اجا 0 4ع 00 0 2 0 7

 د كثندح زن وولاق 0 بل

 #« ان ربخا »

 ريفعهل لات ركبأبا ىثشي ناك برعلا نمالجرنا هبا نعةحلط نيدمم نع يللا ركب ىلا نب « نمحرلا دبع »
 دولا ل وت هتعمس لاق دولا يف لود لو هل'او هيلع هللالص هللا لوسر نم تعمس امريفعاب ركبوا هللاقف

 « عاطقا ريما فوهاؤ ىيللا(تاق) حبحص «ثراوت ضغبلاو ثراوت

 لاق ركيىبا نب نمحرلا دبع نعهيبا نع هللادبع نب ةحلط ندم نع كبلملا ركيبانع ةيطعن « فسو 9

 هلو هيلع هللا لص هلا لوسز نم تعمسام ركبوا ةلدازفا ةيطاملا لام كرلا نم العر يتصل اركب ,وفا ىق

 (تاف) نانزاوت ةوادعلاو دولانإ لو ملسو هلآاو هيلع هللا لص هلال لا ذولا 4 0

 لعكلداالا لسوهل اوهنيلع هللا لص هللا ل وتمر ىللاةكلامز ةقا رس نءهبا نع حارن 1 نى ود د

 * (م) كريب ساك اهلل سيل كيلع ةدودصاملاف كتتنباةقدصلا ىظعا نموا ةقدصلا

 نهتاوال لع ر مصق تان . ثالثهل نكنم اعوفرص ةريسهلا نع ناب نيرم نعديرلا نام « حرج

 ه دج واو لجر لاق ناباو لاق هللالوس راين اتا 00 هانا هنن . ةنحلا هللا هلخ دا نك ارضو

 «ميصو ةدحاوو كاق

 رمتعم » 000
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 (4 ج) ٠  ةلصلاو رثلا باتكو 61080 27 6 سيخللام كردتنلا)
 صفح ن مانغنب فيبعانت ةفوكلاب ينوكسلا دلاخن ةبقعنب دما ن يدمج نب نسما ماقلاوبا 4 انربخا»
 سانلا مظعا نم هللا لوسراب تافتلاق امع لاو ةشئاع نع توام ن ع ا 3 ثايغنا

 *هاجرخم لو د انسالا حي ثدح اذه « هما لاق لجرلا ىلع اح سانلا مظعا ن :رم تاق ابخوزلاق.ةأ ًارملا لعاقح

 ناس نع ةلاضف ن كراسات يسوم نب دسنا انن ناولسنب مي مرا انب بوعي نب ديم سايملاو ا جب ادع 2

 ةقلدص تن اكايس 03 هنالفىلا هبا وبهذا لوقب ىش ىلا ناس اوهيلع لا ىلص يتلا ناكلاةهنعهنلا ىضر ,سنا ْنَع

 «هاجرخمملو دانس 0 5000 «ةجيدخ بحن تناكام اف , الفيلا هباويهذا ةجيدخ

 مع نين لام ةزمحن. ميهاربا ان ىاريشلاد رب ؛لضفلاا”ىناهن اصن - « اند 7

 قئادصام عبت تف ةاشلا حمذي ناك لسوهل اوهيلع هللا لص ىنلانا امنع هللا نضر ةشئاع نع هيبا نع ةورىعن ماشه |

 «هاجرخملو مو لسم طرشرلع حيحص ثيدح اذه#امع هللا ىضر لدليوخ تنب ةجدخ

 ةريسهيبأ ن ع دمج نع» نوعانثةدابعز حور ان” يسرنلا هللا ديع ني دما ان ىط اعلا لماكنب درا م نيد 0

 ءابسفتغلاو نذل ءاوح الولو محللا زعل ليثا رس رساونب الؤالسودل اوهيلعّتلا صا لوسر لاقلاق هنع هللا طر

 *هاجرخم ملونيخيشلا ط رش ىلع حيحص ثردحا ده
 نب دؤاد ان ةن اوعوبا انث برحن, ن املس انثىجبلا لضفلان.نيسحلا انث 'يناهن. .لاصنب دم م انثدح »
 هنع هللا يضر باطما نب رمع تفيضت لاق سبق نب ثعشالا نع ليسملا هللادبعن. نمحرلادبع نع ىدوالا هللادبع

 هلال وسر نع نونظفح انالثىنع ظفحا لاق كليب تاق ثمشا ب ينادان ماهر ضف هنأ سما لوائتف ليللا ضعب ينماقف
 منثالو عدمتميالو هناوخا نم دمتم نمح هلأسنالو هنأرمابرضن ميفلجرلا لأسنال لسودل او هيلع هللا لص
 ْ * هاجر خملو دانسالا حي ثيدح اذنه هرتوىلعالا

 ف وع»

 ءاقوقومهيغ ردنغأ كيد طور هن اشهنب ذاعم نع ىنارخبلا

 الفلا هءاوبهذالوق يلد ياذا لسودل آوهيلعّسا لص ىنلاناك لاق سنا نعت بان نع ةلاضف نب « كرابم 0

 حس ةجيدخ ةقدص تناكاهاف ةيالف ىلا هباويهذا ةجيدخ بحت تناك اهناف

 قئادص 5 عبتتيف ةاشلاعذب ناك لس وهل اوةيلع للا لض ىبنلا ناةشئاع نع.هيبا نع ماشه نع « ىدرواردلا »

 * (م) ةجمدخ

 ىثا نيا ءاوحالولو محالا زئخعإ ليثا رسا ونبالول اعوف رم هنعهّللا ىضرةرب ره ىلا نع دم نع « فوع ف
 : 3 )م خ) اهجوز

 لاق سبق نبا ثلمش الا قع ىلا 2 نإ نمح رأ ديع نع ىدوالا هللادبع نب ذواد ان ةناوعوا 0

 ىنعظفحا لاق كيب تلق ثميشااي اب ىتادان محا ,م رصف أ ل ١ لوانتف ليلا ضعب ىف ماف باطخلا نإرمت تفضت

 نمدمتع يق هلأاسالو هبأرما بر ميف لجرلالا !لاسإل ملوهلار او هيلع هللا لص هللال وسر نع نع نوتظمج انالكأ

 1 بالو مدمتالو هاوخا

 ع
 ه8 نس

 <( ةقدع قادم د م
 مساند ١ ويوم ١ ملا يلع
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 2 ْ «ةلدلاو ربلا,باتك ١ اطلق » (.سيبخلإلا جم ك م دهسللا»

 *« شمالا ن :رغ ةبْعش

 :نوجلاس نع روصنم نعةبعش 57 ندمان ىلإ ىثدح لبنح نب دبا ن هللادبعانن هبولابنب 0 (انندحؤ)

 ثالئاهاظعافذادل وابعمو لس وهلا هيلع هللا لض ينلاتلا ايمان اةتفلفأ ىض رةماما ىنا نعىل ركذلاقدعجلا ىلا

 #0 ةنحلا نم نارام لخ دنجا وزاب نعنصي امالولنهدالواب تامحرتالماجتادلاو لسوهل و ةيلع : هللا لص

 ءاجرىلا ن :ءافوعنغ مصاعوبا انيمركم نب ندا داونب قرجنلا دايزن دمح ندا لبسوا# ينربخا 2

 د ا ا اه رادفاه رسكحت اهماقادر نا

 * هأح رخ لو نيخيشلا

 ه هاج رخب مو و لسم ط رش

 + الصتم ةداتق عة نع ليقدقو# هنع ىنغتس ١ ال ىهو انو كركم الدثأ ةأسماىلا هللا رظل اللاق

 هللا 0 و هيلعاللا لص ىبنلا نءامهنع هللا ىطر و رمينب هللا دبع نع تيسملا ب ديعس نع ةداتق نع

 ساعلا هظمح نا نيح 1 0 اد 1 ا لاس ا ل8 انصاىلا 1

 1 نب دم انه ىسوم ولات قاحسان دمج ركب وبا ( هانثدحإم )ةبعش ثردخ نذ ظوفحلا لوهت ىلعابا قساس لل

 | لاقدلا امهلع هللا ىّصر در نب هللا دبع نع ثددحت بيس ا نبديغس تعمس لاق ةداتق نع ةبعش أنثدح رفعج

 هدنع ىنغتسل ال يه اهجوزا ركش ال ةأرصا ىلا ةللارظن.ال

 «انربخا )ف
 فا نع ينا عالا فوع ةماماىنا نع يناىلركذ لاقدمملا يبان لاس نعروصنم انثلأقو ةبمش م هلضعادقو ))
 اهصاقادر ناكباو ميم تف تقلخمَأ رلا نالاقرسودل اوهيلع هللا لصهّللا ل وسر نابدنج نةرمس نءءاجر

 اعوف رم ةربره ىلا نعهبانع فرميهبو نالجت نا (هدهاشو) (م خ) تازم ثالئاوب شمت اهزادفاهرسكت
 *( م) هلثم
 لاق لسودلآو هيلع هلا لص يبتلانع ورحنب هللا دبعنع بيسملا نب ديعسنع ةداتق نع ميهاربنب «رع)

 ساسلا كلذيدرف يكل نسم ةداتق نعةبعشهاو ور اذكو هنع ينعتسناال ىقوابجوؤركشنال ةأصاحلا هللا رظن.ال

 ينارحبا

 ش اة د )يثكنبدمحو ديلولازواانىضاقلا قاحسان”ليعمساابنا قاحخسانن ركب ونا خيشلا# ايربخا لف

 هللا لوسرلاقف فصنلا|مبنمدجا ولك ت طعاذاهتقمشف ىب نينيضلادحا نا مثةْرع زع ةرمامج هدحاو لكت طعافتا رع

 .ٍ كناو ملط نم تقلخة ًارملا نا الا لاق سود اوهيلع هللا لص هللا وبسر نادهنع هللا ىذز تدحجي ةرمس نع

 | ةأرملا لاقل سودل 17 هيلع هللا لمص ئبنلانا هنعدللا بطر ةر هينا نعهسانعزالجت نبا ثيدخ# هدهاشو

 |17 خص دانا اذه « عد و ناو لس امك توتا اج ريك, نإ كلو جوع عي نم تتيخ

 ٠ ن رمان ثراولا ديعنب دمصلا دبع ان يشاقرلا ةبالقونا اننونرميف ريصلا نادمج نيدم نبركب  اندح و
 ٠ ملسودل :اوفبيط هللا ليص ىبنلا نع اههنع هللا ئضر ورخعن هللا دبع نع ب يسملا نب كييعس نع ةداتق ٠ نع ميه ارا

 | ةبسشانث ماشه نب ذامم اني ىا رحنلاٍديزب نب سابملا انن لجبلا سابملا ن ,ىلع أبنا ظف املا ىلعوبا « ها ::دح 9

 222237377777101 1 اند

 د



 (6ج) قمار باتك) لا 40-

| 

 ا

 ا ردع 0 و دانسالا عص ثدح

 رضاك ملا ىشرتلا سنا نيدمحا نب دمج هللا دنع واانث راند ن يلوم هللادع عونا # انثدح »9

 د دلخ لاق مس وهل! ديلا لص بلا نا ايهتعهللا يضر نسادعنا نع ءاطع نْعنابَو و ن ةراه نعى يح نا

 « هاج رذم لو داثس الا عني ثيدخ اذه# ءاشنل كري

 انث يبطلا ن ..حرلادع ن هللادبع ان م نش ندمان: :*رايملادنع نب دما ان ب وقعت ن دم س نأيعلا وام 91 |١

 : هإ اوهيلعّشلاىلص الوم كتدحش لتو ة وع هللا يضر ةملس 8 ناس اعلا انهما نعى رجل للادبعن رواش

 # هأج رخل وداتس "الا مسي ثردخحاذه#« ةنْلطلا تاخد ضار اهنعارجوزو تنام ىلا اءالوش لو

 يبان ع نايفس انث ةبقع نب ةصييق انث ةزرغيلا ن ٠ مزاخنب دمج[ انغ 00 ثلا لع ندم يبربخا » ٍ

 5 يهني تامل وعر له لاغاف ةاررخز نيوقاؤلا ققاركر 7-0 ,يمنوم نعذانلا |
 * هأح رخو دائسالا حيحص ثردحا ذه# هب : ةابالا ده شاهح وزوةأرلاءوصتال ا

 نب ميهازا نعديبع 0 ١ رمعأ 537 , ركبانثيناهصالا ةدنم ندم واع 0 أنربخا و

 تال را الل نانا سول اوهيلع هللا ليص هللالوسرلاة لاقامبع هللا ير رمت نبا نغمف مفاأن نعوج مم

 8 ءعجر ناينو شع اد

 : الا 2 نادم شالا ليغمسأ نإ لمؤماتلا لم مرلا ش نبدتمجات توقعي نبدمم سابعلاو ا 5 ل ْ

 تامحد قناتتييص انمار ملسوهلاو اوهيلع هلل 0 هللا ىظر ةمانما ىنا نع دما اا نالاسنع ْ

 نيتايامالول تامحر تالماح تادلاو يسوده اوهبيلع هللا لص هللا ل وسر لاق ىرخ الادؤونت ىو اهادحا |

 هلضع ادقؤو# هأح 2 10 لال َّط دك دانسالا مث لح اذه«ةنملاع نمالصلخدل كرمجاو زاىلا ١

ْ 
 * مي. تك «ءاسنلل كريخ كريخ اعوقرم نابع 0 ل ُإ

 ةملس مات عمس هما نع يريخلا هللادبع نرواسم اح ل يذل ل للادبع ان ليضف « نا »

 ثلخ د ضار اهنع اهجوّرو ا و انا لوقت لسو هلاو هسيلع هللا للص هللا لوي تسسسوا

 »# ص < ةنللا

 ,دهاش امجوزوادحاوامو 5 رأأ موصتال اعوقرم ةريرهى أ .ن :رعةسأ .! نع لامع ىلا نب ىسوع نآ# # دانزلا و 9

 مع هندلبالا

 ها هللا لص قايل اف نأ نع علا ءرجاهتز ميهارا نع دبع مرح انس راكب تبرك 8

 ا 9 عج ىتح اعود تل ةآرماو مجري قىتحدهيلا وم هرم قبادبع اهمور اهم الصزواجتال نانا لسو ْ

 انهم ةأرمإ وهل او يلع هللا ىلبض ىبنلا رصبا لاق ةماما يبا نع دعملا ىنا نب ماس نعش مالا نعم نايف »ف |

 لخدل نب :روجاوزاىلا نياامالرل هناجر رحل وعل اتا دل ناعما
 *(مخ] ه 4 را ايلصم

ٍ 

: 

 رى ريح 2

 أعا 6 5-0 ب

5-2 
0. 
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 اخد 0 وزو تنام
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 دا د

 4 5 1 3 قح )

 ع (ةلضلاو ربلا ساتك )© : ع3 ( ضيخلتلا مم كر دتسلا )

 دناملانالف قل ىتجاع تلاق كلتجاحاف كنف ع دقلاق نالف تنن ةنالفاناهّللا لوسرإن تلات لسو هلاو

 اهن اسلبهتسحلفا ديدضو احعيقوام دلاس نا ةجورلا لع جوزلا قحنملاق جوزتاالهقطامل ناو هتجوزت هقيطا

 2 عماج 5 ذاتسالا 8 ثردح اذه اسدلا ىف تق 0 المل 0 تلاق 0

 يب نال ا هلع تع قىكر 17 نب داعم 5 ناينشلا فرو مقل ناكيوب يامل

 لاَتف م أممف وم العو مهسابزو مم ابهرو# رابحال لودجسا دوملا ئازو مهقراطبو مهيسيسقو مهتفق اسال

 هللا ىلص للا ن لاةفانيبنب عنصن نا قحا نحنف تاقمالسلا وةالصلاءبلعءا بالا ةيحتمذهاولاقاذهزولعف ءىش يال

 اهجوزادجسنانا ةأرلا ترس الدخ الد جس ن ا دحا ترماول بن انكاوف رحت مب راسا لعاونذك» 000 آوهيلع

 اذه# نتق ر بظ ىلع يعوابس ةءاأسؤلوامجاوز قحىدؤل' ئتحناع الاةوالخ ارضا دج الؤا ماع همح ميظع

 #0 هاج رخو نيخشلا ط رش ىلع مص د

 نعنابخن طوب يغني نابحاتت بالغلا نز ملا دبعانناةعزخن نب رسل انن'ىناه نباص ندم « ىنثدح و

 لاف لاقانيق هنذادزاائيش ىنملع هللال وسر ايلاف لس وهلار ودل هللا لص ينلافا الجرنا هبا نعةدب ر نب هللادبع

 ملاق تجف ئجرا اهلل سومو هيلع هللا لص ىبنلا لع ات تملس ىح تءاثع ام دف ةرجشلا كا عفا

 اذنه «امحونا دس فكرا ةآرلا ترمال دخال دجسل لا دعاكم ف ثنكوا لاقو هيلحرو هس لبقفهلذذا

 ثردح

 هتف عد لاف دياعلا نال ىنإا نا ىتجاخ تلاف كتجاعاملاةنالف تن ةنالفانا ت تلائف ل وهل و هيلع هللأ ىلص

 لاسولاناةبجو لا لع جورلا ق حن نم لاف ةتحوز . هقبط ائيش ناك نافةجو رلا ىلع جورلا قح امر بخاف ىنبطخم تلاق

 اذا امجوزادجسنا ةجوزلا ت رمال رشبل دجس نا رشب ل ىئيش ناكولو هقح ت دا امارس ب هتسحلفا دي دصو احب ةوأمد

 *هوهءّصو ! اهااوهناعلس لب (تاف)« مييص# ثشعام جوز اال قطا كتم ىذلاو تل انابطّماهلضفا !اهلع لخد

 يراصنلا ار فماشلا ا ةناذاع# نءهبانعلييايلا نبا نعينابيشلا ف وعن مساقلا ىنادح 6 ىلاوتسدلاماشه 2

 هذهاولاق ادله نرواعش .٠ ىثياللاف موانهرو هرابخإل نلودجس دوهلا ىأرو مهتقراطبو مةقاسال لودح سلا

 عزمانكأ وفرح ام مهلاينا لف عاوبذكما 0 وهل اوهيلعمتلا لصدّللا ى : لاّفانيبنن منصن نا قحا نحنف تاقءاييم الا ةيحن
 ناسعالاةوالح ةاياسإ دج الواهياع هقح ميظع نم اهحو زادحس نا ة را ترمالدحال دحسل ناادحا ترصاول

 * (م خ)' تتقرهظ ىلع ىقواهسف اهلاسولو اهو قا ىد وقح
 تماس ىح تءاؤلاماعدف ة رجشلا كلت عدا لافاني هيدادزاائيش ىنملعللا لوسراب لاقالجرنا ةديرب 6 نعإ»

 رماتنك و للاقف هياجرو هسأر لبق هل نذاملاق تءجرف ىعجرااهل لاق مول و هل او هيلع هللا لص ىبنلا ىلع

 ْإ «كورتهزايح نولاص هدأ سايق قفاو نع خيم ءابجوزادجستناةأر ![ترمال دحالدجس ناادحخا

 نمو 2

 0 “يش ناكناف ةجورلا لع 8/9 امين ان ىطخخ تلال فاعف ملول اومإطت طال سذأ لوس

 . | يلامتّللا هلضفاملابيلع لخ داذا امج ورادجست نا ةجوزلا تم الر شبل دجس نا رشبل يبن, ناكولو هقح تداام



 (4ج). .. ...٠ ( ةصلاوربلا باتك9 + 1950: ... .1٠ 1( نضيخلتلا مم كرا دتسللا»
 #ه أح سخن ل ودانسالا عيبحص ثيدح اده «نوزحبمالو مولع فوخال نيذلال جوع هللاءانلواع

 دمح نب ريهز انبىدقملا ضاعواانن فتراقزيللانب رفعج ان دادغبب قاقدلا دجا نب كاين رمواا « انيدحا»

 لسوهل 1 هيلع هللا للص هللا ل ويسز لاقلوم ةنع هللا ئيضر ةريضإبا عمسهنا نورا هن .ىسوم ىنثذحا ىزنلا

 ٠ * ةربر هيلا نعزا سل نب كيعس تامل لأ نع ىوردقو لاا نم مدخا رظنيلف هليلخ ن دى. ءرأبإ

 نع هللا دبع نب ةقدص انن ةملسفا ن ورم ايضا يعن دمجا ان بؤقعبن مح سابعلاو ا هان دح د

 هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاقىلاق هنع لا ىضر ةزب سه ىبا نع راسن ديعسنع ىراصنالا دم نب ميهأر ا

 « هاجر خي لو ىلاعت هللا ءاشنا حمص بابملا دا ثيدح# للان كا دححا نظنيلف هليلخ ندع ءرللا سو

 ن كرامملا ان يبضلادؤادن نس نيسملانب منيف ارا ان نادمبس قاقدلا دي زينب نادنع « قربخا »

 لايف هبحاليلالجر لا 0 سودا اوهنيلع هللا لضئتلاب رنملاق هنع هللا ىىطر سنا نع تراث نع ةلاّضف

 ىذلاهللا كبحا لاف هتملعاف لجرلا تيّتلف لاقهملعاف لاقل لاقهتملعا أ لسودل او هيلعّللا لص ىنلا لاق لج ورع

 هابركي دممن :مابصب ثيدح هدهاشو «هاجرخن مو دانسالا سيص ثيدح اذهف هل نتبحا

 ديزبنب اوت ديعس نب ى يجنن ةدينسال بند نب ىيحن انءىف اييشلا بوسي ن دمج للادبعوا 4 هانريخنا ِ

 بحأ اذالاق ملسودلا او هلع 00 ىنلا نع ةنع هللا ىضر برك ى دعمنب مادقملا نع ديبعن تيبخ نع

 ش «ءان هلليظ مالا كدحا

 سنا نع تبان نع ةلاضف نب كرابمان' 0 وبان زازقلا انس نيدمحشاتنا بوسي نب دمح سابملاوا# اند

 دشا|مبلضفا براكالا يلاعتهللا يف نالجر باحئام لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر لاقل اهنع هللا نضر

 ه هاجرخبإلو دانس الا حيمص ثيدح اذه هديحاصلابح
 ناولس ىبا.نيناماس ان يملا ملا متاقلا هن را ْن نم اتب لدملا دا جلع 4 اًندح»

 10 لم تالوشم لا أسسا تءاج لاق هنعاللا ىضر ةرب سه ين نع 2 نعديثك' ىنا نب بح نع

 * حمص ه نونزح مالو مييلغ فوخ ال نيذلا هللا ءايلوا م نوفاذمالو سانلا

 ل نم كدحأ ن ,ظنيلف هليلخ ندع ءرملا اعوف ص ةربرهأبا ممسنادرو نب ى هومىادح دمحن # ريهز »

 , 0 ةرب سه ىنا نع راسي نديعس نع ىراصنالا دمج ن ميهارا نع يتشمدلاهّللا دبعنب « ةق دص :

 *: هللا ءاش نا 3

 لاق هللا يفهبحالولا لجرلاّمف لجر لسو هلآو ةيلع هللا لص ىننلاب ملا 5 نيب أ: ن عتبات ن عدلا اضف نب م كلرام 2

 * حيرص» هلىتببح !يذلاهللا كبح !لاَقف هتملعاف هتيتلف لات هملعاذلاقال لاق هتملعا ألسو هل ! و هياعّشلا ىلصيبنلا

 #هيلعيلفداخا هم دحا بحا اذا اعوفرص برك ىدعم نإ ,مادقملا ن ءذيبعز. بيبخ نع ديزينبرو © هدهاشو )»

 » حرص# هرج اصلاح امهدشا اههاضفاناكالا لاف نالجر ب اماما رفرتم سنا نع تبان نعم كرابم »

 قال سررلا أ ا تيا أ فان ء ةملس ىلا ى نع ديبكا قب نع داياعإان ١ نامل 2

 1: لامن مرن 0:

 ا ميسو سس

 كا اذا 0 0

 ا هلي ظفلجا 6 ديب



 62 : 5 6ةلملآو ربلا باك” 2 نست 4 ضف عم كردتسلا)
 .[عيقاذان ملسوهل اوديلع للا ل صدم ادا نم نو رع ةيفاساحت تاج لاة نالوا ردا ىلا نعنمحرلادبع

 تاقف تكس قبتخا < هتالص فدخل ةنراس دنع صن وهاذا تئجدغلا نم ناك !مف هنع هللا طر لبجن ذاعم

 نظالمو هللا لظىلاق هلا سحالاق هّللايف نيناحتلا نافلاتق هللا تاقفدتل !لانمف هللا ل الجن م كبح الفا

 .نوقدصلاون ويبنلاىلاتو كرا برلا نم سلجم مهطبشرو وت نم ىسا ركم حل ضوب كش تيقن ىف سيل لاق هلظألا

 ش هيلع هللا لص هللا الوعر ناسل ىلع تميس الا كلن دخا) "ل لاقق تتماضلانب ةدانع 4 تدك لاق ءادبشلاو

 | نبع تقحويف نوقذاصتنلا بعت قحو يف نيلذابتملل يتبع تح ويف نيياحتملل ىبع تقحلاق هنارسوهل او
 لعب ثيدح اده « ةنيرؤازاملاو نيلضاؤتلاف ةبمشكلش *ٍقنيلص اوتملل بح تقحويف نروازملل

 «يالوللاشردا اع ياشارملا ءاظع ( هاوردقو ١ اجرخم و نيخبشلا ل

 | ناسا حلا ءاطعانث راجن.أ ىنادخ زكبن رثناث ناملسنب عيرلا انث بوقغي نبدمح سابعلاوا# هانثدح ف

 | هللا لص هللالوسز نع ثدحب عبلك ةقلح ف تلف ضمح دجسم ثلخذ لوق ىنالوملانسرزقا اناثعمس لاق

 | كلذنمرعاملو اوقرفتف هلتصنا مهن لجز ثدح اذاوءوقلاهتلصنا ملكتاذا باث ىف مهفو ا هيلع
 « ةلوطب ثيدحلا ركذ مثىفلا

 | عاجش ودب ونا 95 ناهصأب ىبضلا ست ؤفنن دما 18 ينامصالا دهازلا هللادبع نب دمج لادبعوا م« اندح 9

 ١ هلع هللا لص ةفارط لسا لاقلاق اعبنع هللا ىضر رحنا نع هما نعش د 4 همثيخو داز تميس ديلولانا

لوسر اب لاف هيتبكر ىلع ىلا عا انخم هنم مهسلجمو
 ارت نم,سانلا ءانقا:نم عوق لاق انل مهلح و انل مهقنص هللا 

 | نوفاخمالو سائلا فاخم رون نم ربانم ةمايقلا مون مهل لجورع هللا مضي كانا فاو اسوا

/ 
 ١:1 وفلتخا اذاقاب انثلارغا نينيقلا ببدل مدلانسح هجولا نسج باش مهفاذاف سو هل او هيلع هللا لصدمح باعصا نم

 قا تقف تكسف:ئنح |:م هتالض ق.ذق لص اها ذاف دغلا ع نم تدخل داعم وهاذاف ةلوق ىلا اوبتنأ ؟ىث 0

 هللالا لظال موي هللا لظ يف لاقذنا بسخا هللا ىف نيياختلا اف لاقهتلا تلتف هللا لاف هلال الج نمكابحال
 ْ ءاديشلاو نوه دصلاو كوسا هبرلا نم م مهسلجع ميطبغل رو ند يسارك ملا مضوب كش هتيش : ف سيل لاق

 لسوه اوهيلغهّللا] ص هللا ل وسر ناسا لع تءمدن امألا كئدخا ال لاتف تم املا داع هل كدش لاق

 تعيس ىناسا رثجا ه ءاطع ان راج نا ان ركصب'ن ( نشب )(مخ) ثيدحلا يف نياختما قبح تقحلا هن
 *# ثيدحلا باش مريف ةقلخ ىف تدلاؤ ضمخ ذجسم تلخدلا# ينالوخلاس ردا ابا

 ءادهشلاونوربتلامبطبشي ءادبش الو ءايبناب اوسيل اداب هنا عوفر ر معنا نع هيبا نع ةمثيخ نب 4 دايز ١
 1 و كابر لع رعا ١ 00 ةمارقلا ا
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 (؛ج) .(ةملاوربلاباتك> 2( 6 صيخلتا عم كر دتسلا)
 ءئىشيف اوفلتخا اذاهعمسانلا اذاوايانثلا ق ارب ىتف اذاف قشم د دجسم تلخد لاق ينال وحلا سرداىنا نع راند

 هيدجوف ترجه دْملا نمزاك الف هنعدللا يضر لبجن ذاعما ذه ليقف هنع تلأسف هنأرنع ادرهامملا اودنما

 كبحالىاهلاو تاقوهلع تدلضهبجو لبق نمهتثج مثهنالص ىضق تح هب رظنناف لاق صب هندجوو ىنقبنسدق
 تعمس ىتأف رشدالاق و هيلا ى ذجو ىئاذ رةوبحم ذخاف لاق هلل[ تقف هللا لاتف هللا ثاتف للا لاقف لاف |

 يفنيلذابتلاو يفنيسل اجنلاو يف نيباحتملل بع تبجو لجو ع هللا لاق لوقت لسوهل آو هيلع هللا لصنلا لوسر
 ذاعمنيب حيصداشس نسر داو عجدقو هاجرخي ملو نيخيشلا طرش لع مب ثيدح اذه»يفنروازتلاو

 * نآمللا اذه فت ماصلا ن نا ةداسعو |

 ا سيلحن أ نعيعازو الا ىنثدحيبا ينريخاديزم نإ دم ن ب سابملاأسا توهم ندم سابعلا وا انندح ف ظ

 مسودلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ثيدحب ىنثدح اذه نا تلتف هيلا تمقف لجر علاق هللاذناع سير دابا نع |

 ملسوهل ا اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نم اذه تعمس دقلاقهن ربخافاقحالا كيدحم ناك املاق اذاعم ىنعي همم -لبف |

 هللا كمخر ىا تلق هنم لضفا وهام و هلظ الا لظال موب هش ىعلظ يف هللا مبلظي هللا ىف نيب انجتما ىنعن

 قبح تح لاق لج ونعهّللا نعرتأب ملسسو هلاوهيلع هللا لصهَنلا لوسرتعمس لاق هنم لّضفا وهامو

 يف نيلذ ابتملل ىتبح تح و يف نير وا زتملل ىتبح تقح و يف نيلص اوتملل ىتبجح تفح و يف نيب احتملل |

 م ل حيحصدانسا اذهو# تماصلا ن ْن ةدايع انا لاق هللا كمخر تنا ىرم تلق د امهتساي ىر داالو

 * هاج رخم ملو نيخيشلا
 رفمج نب دمحا ايربخا ةيعشان” ىصاعنب ديمس انث ينوعلا دعس ىرب دمحشانثىضاقلا لماكن دمحا # انادح 8

 شرمح .نبا»

 ناك الف لبجنب داعم اذهل .ةفهنع 9 هيازد اوردصوهيلاهوددسا "يش قاوفلتخا اذاهمم سانلاا دا! ءانثلا

 الاقفال ىف كبحال ىنالاو تلقو تملسو هتثج رفارف لصي هتدجوو ىتقبس دق دجوف ترجهدنلا زم |
 هل او هيلع هللا لصدّللا لوسرتعمس ىئافرشبا لاق هيلا ىبذجو ىئادر ةوبكرذخاف هللا تلتف هللا لاف هللا تلتف

 * (مخ)يف نرروازتلاو يفنيلذابتملاو يف نيسلاجتملاو يف نيباحتملل بح ت بجو لجو نعللا لاق لوقت لسو
 فتراتاقفهيلا تمقف لجر م لاق هنئاذم اع قف ردايلا نع نك نسيلجا ن انع ىئازوالا اندزي نم ديلولا ٍِج ا

 اهل روغاط انحمآلا كيدحم ناكام لاق اذاعم ىنمي هتممس لهف ماسر وهلاو هيلعللا لص هللا لوس رثيدح ىتدحاذه |

 | وهامو هش رع لظ يف هللا مهاظب نيباعتملا ىف ينعي لسسو هللاو هسيلع هللا لص هلال وسر نماذه تا لات

 ىتبم تقح لاق لجونع هللا نعرثايلوق لسودل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس لاقوهامو تافدنم لضفا

 نر تاقيف نيلذابتملل تح تّحويف نيروازتملل ىتبحح تخويف نيلضاوتملل ىبح تقحويف نيب احّملل
 تماصلان. ةدابعابا لاق هللا كمر ب تنا

 ' | نب ديلولا نع اطعن ىلعي نع ةبعش انث'أ رفعج نب ددم انث يلا ىتثدح لبنخ نب دمحا نب هللادبع انث ىوبطقلا

 نورشع هيفا تساجلاق ينالوخلا سيردا يبا نءنمحرلادبع نبديلولا نع ءاطع نع لمن نعم ةبعش زط |

 52 ا 0

 ىف هلل

 © هلاخالا لظالموب هشرع لظ
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 كوب ب

 8 .عةصلاويلا باتك) 622-٠ . (ضيخلتلا عمك ردتسلا )
 ةمحر نكلو ىدحا ةمحرب سيل هنا لاق ميحر انلك هللا لوسر اب اولق اونا راح ةنملا اواخ نال هديب ىف

 #2 ماجرتلاو دانس 0 ثيدحاده# ةماعلا ةمخر ةماعلا

 يبالوملا "يناهز. ديمح 'قاهواىربخا بهو ناأأبنا للا دبعنيدمحأبلا بوعي نب دم سابعلاونا# انددح ف

 ملسوهل 1و هيلع هللا لص هللا وسر تعملو قدهنع هللا يضر ةربسهابا تعمسلاقهنا ىزافملا ديعس وبا ىنثذح

 *« هاجرخم 1و دائس ا حي ثيدح اده# ىئبلا نوكي ىتح دساختلاو نقفابثلاو

 ينا نعةبعش اني نمابا ىلا نب مدان. نيسان ميهار اربا اننا دمهم ىضاقلا نسحلا نن نمخ نلادبع # ىنربخا

 هللا لص هللا ل وسر لاقلاق .هنع هللا ىضر ة ةرب سهى ا نعش ددحب نوميم نإ) رمت تعم لاقوياسيلا نب ىبحيعلل

 قري دع اذه# لج وزع هللالا هبحب ال ءرما بحيلف نراع الا مط دجي نا ةروس» نم لس وهل .اوهيلع

 ْ * هاج رخم ملو دانسالا حصص

 نيدو ىسيطقلاىبحنيدمشان نايفسنب نساااث (الاق) شيرقنب رككوباو ديلولاو ا ذاتسالا# ابنثدج ف
 كوييع رمزا ليا دبع نا دلاخ دهشدنا مشملاو ونا:رايس انثءاطعنب حورانث (اولاق) ىلع نبرصنو ىدقملا ركبيبا

 نيد زيإب ملسو هل او هيلع هللا لص هللالوسر.لاق.لاق ىادجل نع ىلا ىنادح لوقت وهو ةرصبلار بنم ىلع بطخي

 هاجرخممو دانسالا حبب .ثلدح # اده « كلسفنل تمام مسلا تايغبال بحاف لاق من تاقةنحلا بحنا دسا

 « ةرصبلا نكس ىلا 6 ندسان.ديزيو

 انثينادمحلا نادمخ ن ن نم رلادبعانربخاوىرقملا دماحىلا نب دماجان ب ومعي ندم فادبعوبا انربخا

 ن مزاج ىلا نع ثدحي سنا نب كلام تعمسلاةىزاَرلا ناولسنب ىف اهساان( الق )زارملا ميه أربانبقاحسا

 راند ورمت»  رخافتلا#

 كدحاةمحرب سيل ها لاق ميحرانلك هللا لوس راباولاق اوجارب ىتح ةنملااولخ دم الهديب ىسف ىذلاو اواحمركي

 «يعص و ةماعلاةجرةماغلاة حر تركو

 هل أو هسيلع هللا لص هللا ل وسرت عمس ةربرهابا تعمس ىزافنلا ةبعشو ا ىنثدح ينالوملا قاهن « ديم »
 نوكي تح دساحتلاو ضغابتلاوا.ندلايف شجانتلاوراكتلا ورطبلاو رشالا ممالاءاد ىتنا نيم لق ملسو

 *: حصص # ىجبلا

 هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق ةر هى نع لوميمنب و رمت تعمس مايلس يب نب ىبحم جاب ىلا نع# هبعش وف

 همسي ههلاالا هبحنال ءرملا تحلف نأ اءالا م ط دج اواو ن ءلسوهلا و

 لوقوهو ةرصبلار ينم ىلع بطخ وهو ىرسقلا هللا دبعن . دلاشدشفنا ركملاوا رايشاتب , ءاطع ن6 حور 2

 بحاف لاقمن تاق ةنملا صحئادسا ندب هزي لسو هلا او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق يدج نعى ىنثدح

 هرم ع كيسفنل تحنأم يسلاكيخال

 قارب ىتفاذاف شد دجسم تاخد لاق ىنالوملا سد رذاىلأ نع ع مزاجىلا نع كلام هكذلع #١ قاحسا و

 ايانثلا 000

 ْ ايندلا يف :شجانتلا ورئاكتلا ورطبلا ورشاللا لاقممال اءاذامو للا لوسز !ب اولاقف ممالا» ادتما تيصيس لوق
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 (4ج)  (ةنلاو بلا باتكأ 602 ( ضصيخلتلا عم كرادتسلا ' ١
 ن هللا دبع ىلوم ليج ناف دانس الا يحص ثردح اذه «يبنهلا ب بكرملاو:عسا ولا لزنملاو اصلا راجلاا.ن لاف
 « ثردح ريغتبات نببيبح هنعىور ىراصنالا ثراحلا

 كلملا دبع نزع نايفساخم ىزيزلاديعا وباانث ىتلا نيدححانن' ةمل نب دمجا اننى ضاقلا وزوضطنم نب ىيحت# انئدح و

 هللا ك ويسر: تسيش لوقو ريبزلا نا لخس وهو سابع نا تعمسلاق رواسشم ىفا فان هللادبع نع ريشن ىنانا

 هاجر خم لودانسال اسيص ثيدحا ذه عئاج هبتجملا هزاجو تيبنىذلا نم ةلاسيلوق :لسوفل او هيلعلا !َض
 دمحان هللادبع انثىهيطقلار فمح نر دنا هانزيخا ىذدلارصقملا ىنب املدعبس عمم رج ثيدح #« هدهاشو

 عطقنا لاق رصقلاىنب املادعس نا رم مليا ةعافرن ةبابعن ءهبيا نعزايفس نع نم رلا دبعانث يلا ىنثدح لبتح نا

 نوكد كلا مارا تارك ا هنك قا سو لاعب اق لاقو ثدملا ةملسمنب دمحهيلا ثعبف توصلا

 لوق لسودل اوهييلع هللا لص هللا لو سر تمس دقو عوجلا ميلتقدق ةنبدملا لها ىلو>وراملا قودرابلاكل

 * هراج نوذلجرلا عبشال

 نارمتيفا نع ناماس ن نن رفمجانس ىلا صهزلا عبرا ونا اننالوزاه , ىسوم ان ىنثلاب ودعي ندمحا انربخا'»

 امهم رقابلاقأدباامهتابنيراج ىل نا نا اق تلاق اهعهللا ىضر ةشئاع ع نع سونلأب نب طنز نع ينوملا

 نع ىنوملا نارمتىنا نعةبعش ةناور حيحصلاو ىتوجلا نارمتيبانع ناماس نرفعج نع هنورب اذكمهاباب كنم

 يدهأ مما ىلفن راج ىلذا هللالوسراب تاقتلاقاهنعهللاىضر ةشئاغ نع هللا معين ىنب نملجر هللادبعنب ةحلط

 «هجا رخآا لعق ا نمم فوعب ن هللا دبعن ةداط نافنيخيشلاط رش لع بعص ثيدجا ذه اياب كنمامبم رقاىلا لاق

 نانع ةويح ىربجا بهو نا: أذا مكحلا دبع نا مللادبعن دتأبا بوعي ْن ينك نب ابعلاونا# انندح »

 لسودل ”اوهيلع هللا لص هللا ل وسو ا هنع هللا ىضر ئارعشالا قلما ول لا ماشه يبا نب . ديلولا ن ناداجلا

 ىذلاوا ماجوتي ديلا اوشفالاق هللا وسراب لب ْ را هيلعاو 37 امىلع مكيلدلالفإ ا واعف > اونمؤ”نالاق

 ندمح لاق كا شال ل ى 00 ل نارعمل ليلا نس ةنأ ع ء نحيا نع ىروثلا ١

 هنيدملا لها ىل وحو راحلا يلودرابلاكل زوكيف كلم نأ ت ه رك ىبارمتلاق هركخأيف لاقو 0 دملا هك

 * ديح ه دنس(تاق)هراج نودلجرلا يشن اللوق سوال او هيلع هللا لصدهللا لوس نضسالكو عوجلا مهلتقدق

 اممابز راجىلزا هللا ل وسرانت اق ةشئاع_:رع سوئابنب دز نءينوحلا نارم يبا نع ناماسن, # رفعج )

 نءىعبتلا هللا دبع نب ةحلط نع نارمع ىفا نع ةبعش (لاقو )رفمج هيورن اذكحهاب اب كنم امهيرقاب لاقأدنا

 *(م خ)ولثم ةشئاع

-- 

 لدق وقد دي هلا نإ ,!لذع 1 اع داولاعل هللادبع نع ريشا ن كلل دب نع ىروتا)

 ا هللا لوما ىرغشالا ىموميفا نع ةندح ماشه يبا نديلولا نا ِدا املا نأ * ارغ ةوحابا 4 يهون و

 د نودلجزلا عل 2 يع ىل!هراجو يا كال د

 مالمهلاا دفا فاذوسو 0 ىلا اولا !ةهيلع | اوفا كلم داالفا اوبا م اح ىحا 550 0 سوم اد او هيلعللا و

00 



 (4ج) ١ (ةفلاوربلاباتكذ ع2 ح صيخلتلا غم كر دتبنلا)
 !ثدح اذه عاديا كنذ واال هللاوف عج رالاّمف هانافلجرلا كلذ غلبفلاق ُه زخاوبللا هنملامبللا نولون | وايش

 ٍْ ههاجرخل لو ايطمطرشمل م

 ةزرغىبانب مزاح دمج انث ةف وكلاب قاييشلا لعن دمح(هايربخا ) سم طرش ىلع حي 4 رخادهاشهلو »

 هللا لمص يننلاىلا لجر ءاجلاق هنع هلل |اىضر ةييع هيا نم ىذزالا رم ىبا نع كرش * اني دح ميكح نب لعام

 | هنو رعسانلا لم لاق قيرطلا ف كعاتم حرطا لسوهلاو اوهيلع هللا لص ىننلاهللاقف هزاجوكشم لسوهل آو هيلع

 1 ونيل مهم هتيفلامو لاق سانلا نم تيقلام هللا ل و_سرايلاّمف مس وهل او هيلع هللا لص ىنلاىلا ءاخ هنونمليف

 ظ لس وهل اوهيلع هللا لص يتناول اكش ىذلا ءاؤ لاق دوعاال ىناف هللا ل وسراب لاق سانلا لبق هللا كنملدقف لاق

 : *تنعما دقوا ثنم ادقسوهلااو اوهيلع هللا لص ىبن نادل لاَمف

 |.لاقةدمجىلوم ىيكولا نع شمالا نع ةيواعم وباانيرابملا دبع ندحح اني بوتعي نب دمج سابعلاوا# ندع (١

 |موصتوليللا صن ةنالفنا لسو هلآو هيلعهللا لصةللا لوس رايق لوقت هنع هللأ ىضر ةرئ ىهابا او

 ! موصتو ةيوتكلا ىلصت ةنالفنا هلليقو رانلايف يهاب ريخ ال لاق ةطيلس املا ريج ىذو ”ىيشاجماسل فوراهللا

 ٍ حب ثيدح اذه# ةنملا يفيه لاقا دجا ىذونالو هأريغ "يش اهل س زويا قس فتراضمر

 3 اجرخ و دانس الا

 ب سس وم انن قولا نامغنب و رمان يقرلا ءالعلا نلاله انثنادمب- بالجلا نادمحن, نمحرلادبع # ايريخا 9

 هيلع هللا لص ىنلل ل اق لاقهنع لا ىضر ةرنسهىبا نع ةزيبس جت ةدنجبإ ومى يضيريإا نع ء شمالا نع نيعا

 ةنالف.ناف لي رانلايف يهاهف ريخباللاتف اهناسلب !م .!ًزيمس: اذ 5:و لثللا موتو رابتلا+ نط ” ةنالف نا لسودل او

 هه ةنملا ف يهلاق اهناسلب ادحاىذؤت الوطقا نم راوثاب قدصنتو ناضمر موصتو ةيوتكلا لصت
 ينأنب بيبح ن قايفشاا ليعمسا نب لم قم اخ لمرلا شايع نديمانت بوس ندم سابعلاوبا# انتدح 9"

 مسملا ءرلا داءسس نم مسسو هلو هيلع لا لص هللا لور لاق لا ثراحلا دبع نب مفان نحن: كيم لح تناب

 اين دلاف

 هللا وف عجزا لاف ىلج ىلا كلذ غلبف هزخا مهلا هنملا مهللا ترول وت اولمؤل هربخيف كلن أشام لاق هيلعرص
 لسوف !و هيلعللا لبص ىنلا ىلا لجرءاج لاق ةفيحجى ا -رعىدز الا ره ىلا نع( كل رش)» ادب ! كيذواال
 .( متسول لك فدو وكشي

 لسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسرل للبقلون ةربرهابا تعمس ةدعج ىلوم ىيحييلا نع « شمالا 2

 | هل ليقو رانلايف ىه اهفريخ ال لافةطيلس ماريج ىذو*ىث اناس ساو راهلا موصنو ليلا لصت ةنالف نا
 يه لاق ابجا يذؤت ال و هريغ “ىث اهل سلو راوث الاب ق دص:تو ن اضمر موصتو ةيوتكملا لصت هن الف نا
 « حرص هةنجلا ْى

 هللال وسر لاق لاق ثراملادبعنب مفأب نع ليج نع تبان يأ نب بيبح نع نايفس ان ليعمسا ان لمؤم )
 سيح 'ىنهللا بكرم عيبا ولا كزالو وسلا اجلا ايندلا ف ملسلاا الياس 1 و هلو هرلع هللالص

 ١ قرولا»



 (؛ج)  (ةلصلاو ربلا باتك) كي « صيخلتلا عم ك ردتسلا) ٠
 يئانذا هتمسسلوقب حبرشثالاعمس هنا ىرقلا ديعس اثر فعجت نب ديهلادبع ان تملا ركب و ا انثرادنن ( انئدحن )أ
 كلام تيدح لثم ثيل لسوهلآو هي ل لص قل لوس بولت نيح ب هنو ةرصاو

 *«ق احس ا نب نمحرلادبعل امهمم دححأو .الو اجيت اييتحل امهناف امنع هللا ىّصر نانا اماف « ء اوتسس

 ناىنربخا بهونب هللادبع | ان دحاىب الوألنأ قباسنب رصن ن رحاش بوعلْنن دمج سابعلا وأ # انيس د

 نمؤيال هللاو نمؤيال لاو لاق لسودل آو هيلع هللا لص هلا لو سرنا ةربره يبا نع يربتلا ديعسنع بنذننا|
 اذه «هرشلاق هلال وسر اب هّشاو امث اولاق هشاونهراج نم اال راجلاقدّللا لو سراي كاذامو اولاق نمّويال لاو

 "8 ةقاينلا هذه هاجر خس لو نيخيلشلا طرشع سيك يدعن |
 يبا نبش رب نع بواىنأنب ديعس ىف ريخأ بهو ن اان رص نبر حن انيدحو لاق هربا ىلع سابعلاو ا# انيدخو و

 لسسو هلو هيلع هللا لسص هللا لوسر ناهنع هلا ىضر كلام نين | نم ىدنكلا دعس نب. ناتس نع سيح

 ه هلث اوهمراج نمأر الن م نموع سيل لاقت

 انب ادم لمبانب ىره.نلا:قاحسا نبمعيه ربان ةفوكلاب يئابيشلا ةبقع نب دم نب لع ندسملا وبام انريخا وف

 لاقفنع هللا نذر د وعسمن هللادبف نزع ىئادنشلا ة ةلس نع لجبل بح نيليبلإ نع قاختسا نذابا نمد

 نملاملا يطعب هللا نا وكقاز زرا عنب مسق : اك مكق الخامكتس مسق للا نا لس وهلاو وهبلع هللا ص 91 وسرلاق

 لسنال هددت سفن ىذلا ومش دف ناعالا هللا هاظعأ نيف تح .ىم الايام الا نط الو بحال ن نمو تحت

 واجر يو دانسالا 57 كثرت اذه ههنئاو هءرأ توم يندب سالو هلق مس

 ىراجنزا هللا لوسر ابلامف هراجديلا اكشف لسوهل ا اوةلع هللا لص ىبنلا ىلا الجرزا هنغ هللا ىضر ةربىهىلا نع ٍْ

 قبررطلا ىلع هعضاف.ىعاتص ججرخا نا ين صاف لس وهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا ىزاج توكشينا لاق كلنا شام

 هللاو نم ؤيرال هللاولاق لسو هلاوهبلع هللا لص هللا رلسو نأ ةرلش ىلا نع اييبقل د 7 تدان 2

 *( خ )هرشلاق هتئاوناف اولاقهقئاو هراجنمأب الراجلاقهللا لوسراي كاذاموا ولاقنمْؤرال هللاو نمؤيرال

 مسودلا اوهيلع هللا لص هللا لسرنأ سن | نع دعس نب نانس نع بيبخىبا نيديزت نع بوا يبا نب« ديعس و»

 ل هلئاوغ انو النك نم وع س 1 لاق

 عتالخا مكس م 5 هللا فعلا اعوذ ذوعسم اولا 2 لص نع لجبل و نإ حابصلان :ع قادعسا ع َن « نبا ل

 هاطعا ترف بح نم الاناع : الا ني الو ب تحال نمو تحا نم.لاملا ىطعي عانارعتا زرام 3 ماسقأ 2

 د م «هقئاوب هزاع ١ ىح + نمؤيالو هيقرس ىح دع سالمدي دم سفن ىذلاو هيح ادا

 اكشف وكلا او. بعهللا [صىبنلا ىناالجر نا ةر ره ىبا ن 2 هبا نع نالت ندا انا ىسنع نإ 0 نا فص ِ ْ

 : هس أ ع نع نالجت نا | يضاقلا ىسيعنب ناوفص انث ىضاقلا5 ركيب ول نا طروتستتو دم س ايعلاوا 6 انندح ا ش

 .| لاق هيلغرص :رم لكل غب قيبرطلا ىلع هعضوف هغاتم جرخاف قلرطلا ىلع هعضف كعاتم ميرخا لاف تما ظ

 نم لك مؤ لعفق قيرطلا ىلع هعضف كع اتم جرخا لاقف ىنْدْوِ ىراج نا هللا لوسر ايلاقف هزاج هيلا

 ها كذا 56 2

 ا ناعالا 0 2



 ادنع 00 2

 روسملا

 كب

- 

 © هراج مركيلف رخالا مويلاو هللا نمو 6

 ' 116ج ٠١ :(هسلاواربلا باتك ١١ 22 .عسيإ)ا ع صنخلتلا عم كو دتسلا»

 0 بوم ندم هللادبعوا !نيةيلقم ىأن نع هللا ديبعنت ميهاربا اننظفاملا بوقبي نيدمج تادطوب اج ادعو

 1 ثأر لاق.هنع هللا ىضر ليفطلا يلا ىز ءنابون ةرامتهمع ٠ نع نابوت 2 و وهج أبنا مضاع ولا انندخ

 01 هللا لس هللا وسر نم تندايف مالغ ذشمواناو ةأرسما هاج لاراب لسوملآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 | ثيدح. اذه# ةتعبطر رأ:يتلا همأ .دخا و هرم تاقف هيلع تناقل هءاد زامل طس ل سوهو او.هسيلع

 © هاجر ملو دانسالا مسيح

 ١ ليعوش وندم صرح نةويحابنا هللا دنعأبنا نادبع انربخاهجوملاونا اننئىزورلا ميكع نب نسا« ىنريخا ِظ

 ' هللا دذع بادكاالا ريخب ملسو هلااو هيلع هللا نص هللا لوسر لاق لاق اهببع هللا ئطر ورمي ن هللادبع نعس نا

 ليس نيكيعلالل وون لع سيح ثردح اذه# هرادل مريخ هلل دنع ناريملا ريخو هبح اصل مريخ

 ظ نسا نا كلامأبلا بهو نا نا مكدحلا دبع هللا دنبع نب دمحانمب تاؤمعلا نادك نانعلا وا# 53 لو ِِه

 تعمد .لاق تاما ن قاحسا أبنا قارونم نيدمجا نق اسنين ادمبم بالملا نادم نب نح نلادبع( انربخاو (

 . | كاك نم لاق لسوهل :اوهيلع هللا لص هللالوسر نا ىع ىمكلا حبرشيلا نءىربقملا ديعس نع ثدحنسنا نبكلام

 | ناهل لحالو ةقدصويف اهدمبامو مليا ةنالث ةفايضلاو ةليلو مو: هيزئاج هفيض مركيلف رخ آلا مويلاو للاب نم 5

 *« هدنعميق ىوثي لاقو دجيام لضفا مويلا يفهفحت ناو ْرْئاَجَو هتدحايف بهونإ داز*هج رخ ىتح هدنعي وش

 ىذلاو هاج رخدق اهبنظاو ةيولنأ د :فاضيإا هيفهنا ورلا تكدقو# هاح نايا ذائس الا مسيح ثيذح اذه

 نءيربقملا ديعس قعقا سا نمخرلادبع ةءاورل 4 ثىلا ثيدخ المها أمهنع هللا ىضر نيخيشلا نايدئع

 لضفم نيرشيإكب هلضمأل ىبحب ندم نب ىبحانب :ىاينقلا هللا ديعوا( انوا 5 )هنع هللا ضر ة ةرب هينا

 هيلع هللا لص هللا ل وسنرلاةلاق هنعدللا ىضر ةربىه ىلا نع يربقلا ديعس نع قاحسا نب ةيمحرلا ديعاش

 «:هرخبا يل ثر دلل ركح ذو هراج مركيلف رخ .آلا م ويلا و هللاب نم وب ناك نمل و هللا و

 سنانب كلام] وق قاحسان دمج ركببألا تعمس ع تعمسفىلاءل هللا همحر مالا لاق 9
 ؛ هتاورىف نسا نب كلام رفعمج نديم دبع مياندقو ٌقاحسا نب نمر لا دبع لم ذدع نم داتسالا هذهىف ظمح

 ( انثدح)

 هبحاصل مريخ هللادنغ باد الا ريخ اعوفرص ومين هللادبعنعلسم نب لني نش حباسشن 4 ةويح

 ش .اينيع لايف *( مخ ) هرال مريخ هللادنع نا ريا ريخو

 ركذو# هير اج مركيلفرخ آلا موبلاو هللا, نه ون ناك نم امززفرش ىببكلا حرش نإ نع يربقملا نع » كلام 0

 موبلاو هللانمؤي ناك نه اعوفرض ةدرإ نه ىبِ نع ىربقملا نع قاحسان نمحرلا كيع ادب لضفملا َن 4 رش 9

 ىربقملا ان ردسو ديما دعم ( يناطا ركبوا )وة همي انانقو نمزلا دبع نم ظوحا كلام# ِثردحاَرَخ الإ

 نملاقسودل او هيلعدللا لص هللا لو سر. ماكتن يح ىلقهاعوو ئانيعهت رصب و ىانذا هتممس لت حرش با عمسبا
 5 ثيدحلاهللاب نمو ناك

0 

 نباو» 4



 (4 ج) ' . (ةلضلاو ربلا باتكذ 61 6 صيخلتلاغم ك رادتسلا )
 ةنيبع نعةبعش (هاوردقو) مرا ةعيطقو يئبلا نم ةرخ آلا يف هلرخديامعم ةنوقعلا ةيضازمل اتوب نآردجحا

 * نمحرل اديعنا

 نب ةنييغنع ةبمنعان نت انا نعى سبع انن لس نازئطم ان ىزازوهلالا :[ةراددنع انناظفاملا لع و16 انندع»
 نماملاق لسوهل اودياع هللا للص يننلانا هنعهللا ىضر ىنتثلا ةركبىلا نعثدحيا تعمسلاق نمحرلا دبع نبا

 محرلا ةعيطقنم ةرخ الايف هلرخدمام عم ايدلايف ةءوقملا هيف هبحاصل ىلاعت هللا لجعي ناردجاو ىرحا باذ |

 * هاج رخو دانسالا مسي ثيدحاذه# ىنبلاو |

 نعمل رج نبا نعاس نبديعس 5 ىسوم وايت ناماس نب عيسرلا نب بوقعي ند سايعلاوا# انيددع ِظ

 :قوف ةرجمحلا لحالاسو هل او هيلع هللا لص تاكوسو لاق لوق نياع نبأعمس هناءاسم نب | ىنمليبحرش

 مالسلادربنا رخ الاىبااو رجالا ىف اكرتشاماللارخ الا هياعدرف رخ الا ىلع اهدحا لف ايقتلا ناف ماياةيال'

 يمص ثيدح اذه ةنلا ىفناعمتجتال نا رجامماهوان م ناولاقهبسحاو رخل هنءابوملالا نم اذه ىر

 هن هاج نس لو ٍدانسالا

 ىتادخ مع رشن ةويح ان . ىرقلا ده زينب هللا نعاني ةرسيمىلا نإ ىب مان بون نسما ن نيف انريخا ٍِظ

 هللا لوسر عمسوبا هنع هللا ىطر :ئملس ١! شارخ ىلا ليدسوللا ىبنا نب نارمعزا ديلولا ىلا نب نامعوا

 * هاجر و دايما حرص تيباعادخو تيفو نك قفل هاخا رحه نم. لوقت ل سودل او هيلع هللا لص

 نيديعسانم ينيك ولدا ديعس نب ميه أر اان , منطق ءاسن نايم نب نس 28 نبدمسنب ق امياجا # انربخا 2

 َُق ل..و هل 1و هيلع هللا لص هللال وسر لاقلاق هنع هللا ىنضر ةربسهىنا نع 0000 ىلا نع ور“ ن د نعد

 ءاربلا نري كديسنباوكديس لب لخبلا نمىوذا ءاديناو لاقالخن هيفذا ىلع سيق ن دما اولاق ديبعيناي كديس

 نم هانبتك دقو نوما ةقن قارولا وهدمج نب ديمبو «داجر خخ مو لسمط رش ىلع سيعص ثردحاذه#*رو رعمنإا

 01 ةملس يف نع رانبيدن ور#< ثيدحب

 هل اوه بلع هللا لص هللال وسر لاق لو سا عا هع لسن يليبج رش نع ميرجنإ 3 ماس همن 4 3 م

 ا ىردر , 1 ناورج الايفاكرتشار ارخآلا دوا مسا ايقتلا بئِراف مايا ةيالث ق وف ةرحملا لحال و

 « مسعص «ةنللا ىف ناعمتجيإل نارج اهماهوانام ٍناوِلاق هيسجاو رِخ لا هب ءأب اوم الا نم

 عمش هنأ ئعاسشلا شا رخيلانع هيدح سن |ىفا نب فارع < لا ديلولا ىبانب نامعوا ى ةك منن #« ةور»

 ءيص ههمد كفسكو ف ةملبس هاخا رجه نملوق يل سوو اودي اع هلبا لص هللال وسر

 م يع هللا لص هللال وسر لاقِلاق ة ربه ىبا نع ةماسىلا نع ور<نإب د نع دن # ديعس ف

 رشن مديني ناو ؟ ديس لب لخإلا نمىودا ءادو اولو الب هيف را 0 طع سب ةني دبإلا اولاق ديبع يابو ديس نم

 ترذح نو ايييكدقو لاق هيك و ٍرتهد ريغو ىنطقرادلالاق لب (تاق)ز وهام شق ارولاد ,مس[«رورعمب عا ربلازبا

 0 ةماس يلا نع ءر انذنب ورم

 رجلا ل ال م
 نإ
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 ©( هعر - 0 قدع 0 2

 ج١ أ 6 ةلصلاوزبلاباتك ) عا ٠ 2 صيخلتلا عم هكر كدلا»

 8 دلال هاقالخا لضفاب كربخا الا ةبقعابلاَةف يدي ذخافينردبو هدس تذخاف دان لعر هل اوهيلع هال

 عزرا ظمستبو' ءارح ىف دعي ناذارا -نمؤالا كلملظ.ع .«مرتقتو كافرحاوب م ىطعتو كرعطق نم للص“ 2

 3 همحراذ ل ديلف

 نب هللادببعز, ركبوا انن ىرودلا دمج. نيابعلا ان دادئيت رازنلا تامثع نبدمحا نيسحلاو 4 انزيخا »|
 تعمسلومت ةرب هابا كلم لاقراس نب ديعسبابلا وا ىم ىنثدخدر زم يبان ةبواعم ىثدح يننم ا دم لادبع

 نمحرلا ومع تذخاف محرلا تماق قالا نم غرفال لجوزع هللا نا لوقت :لسودل اوهيلع هللاٍلص ىبنلا

 ! قرنا كنطعا "لم 5 كلصو نم لصان'نيضرتاما لاف ةعيطقلا نمكلب ذئاعلاءاةءاذه تلاقف هملاتف

 اذه# ا نارقلا نوربدت الفا هلوقرلا 0 | ويلي ضرالا ىف اودسفنإ ا ءلهف متئشزا

 4 هاجر 1و نيخيشلا طرشلعدانسالا م ثريدح

 مدمحأ تر ل قوز 00 8 8 اابقا ف 3 ركبوا« ا 3

 8 هل 3 هلع 1 نعةنع َّ ونعز ةر ره كاد 00 و 0 ن 7
 ماكل
 تحج

 كلضو نملصانانيضرإإلا لوقف ايسر انلاا هذال اظن هاا مرايا رنه لاو مهلحش محرلاا 0

 * هاجرخم1و دائساالا مسرص ص ثردح اذه وكعطق 6 ؛

 انن(الاق) لاهم نب جاجحو نايح 93 نيسان ميه نإ قارا 9 ” قادمبم ىضاقلا نيسان. نم ْن مح راادبع# 5 ِظ ِ 1

 هلا او هيلع هللا لص يتلا ممتاز هللا ىكر ورم نب هللا كيع ع نع ىنقثلا ةماماىلا ن ..ءةداتق نعةماس ندا ف

 «ًاهمطق نم عطقت تواولصو نم لصيف اذ قط ناسا مكتيفدلزغلا ةك هجم ةمايقلا مونمحرلا "ى جى ٠ لاقإسو 3

 »# هأح رخو دانسالا ع ثردح اذه

 نمحرلا دبع ةنييع انة يلع نب ليعمسا انثدح ريثك نب لهسنب ىبوم انندج ىضاَلادمحا نب مركم# انربخا )ف
 بنذنءاملسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنعللا ىضر ةركبىأنع ىنا ىنثدح ىنافطغلا نشوجنا

 ردجا ش 95

4 - : _- 

 طعمتو كءطقنملصت ةرخالاو امدلالها قالخا لضفاب كربخااالا ةبقعابلاةف يد ذخاو هدي تدخافإ
3 : 
 0 هقزريف د ديرما كليلات ٠ ن«وفعتو 1 > نب -_-

 58 اخبلاو اذ( 1( مخ 00 ا محرلا 0 اللا نم هلل 0 2

 براي لوقت نمر لا نم ةنجمش محلا اعوفرص ةربره ىلا نع بمكب دم نع رابجلا دبعنب دم انب 4 ةبعش »ط | تل
0 

 7# يحض ه كلل نم عطقا و كباصو ند لنص نأ يضر اما لوقف اول حف برأي يلا“ ىبسا فات تءطقينأ 4 ١

 اي

 د اممطق نم 0 اءاصو نمر صيف قاط قل 8 ناسا ملكنا 4 بملك نجح هلةمأ ,ملاموب محرلا

 ديلا

 طك تسقي نس

 100 ااذذآأأاأ12712ز70ز0ة2ة2ةز2ة2ة2ةزةذز> 1 2ذ12ة2ز2 2ة2ةزةزة2ةزة2ة2زةزةزة2ة2زةزةزذزذ2ذزذزذزةزذز زذ2ةزةزذزةزذ ذزةزةزةزةز ةزةز 2 ز 0

 : 58 51 ع

 0صظ011111111717 "<

 .ٍ ءيجبلاق مسوول اود اع هللا لص ىنلا نع ورم هللا دبع نع يىئهثلا ةماما فان ءةداتق نع ةمل- - نإ #« دا كد

 كةسح هو

 ايضا تمص نيفيا



 (4ج) «٠ ةلضلاوربلا ب اتكو كحل ( صيخلتلا عم كر دتسلا ) ظ

 كلام نبسنا نع حابريفا ن ءاطع نعنيسح يبا نب نمح ىلادبعنب هللادبغنعىزا رصلا ةللادبغ ندم نغ

 * فوقومهمحر لصيف هقزو يف هيلع عس وو هلحافف هلأستننا هرسنملاق هنا ةنع هلا ىضَر

 انث نارمىنا نياوهو لمرلا ىسوم ْن نارمعاتا ىرصبلا نام نب ىبحنانن : ىدادغبلا رفعجو ا 4 انويحل د

 هللا ل وسر لاق لاق امهبعللا طر سابعنب | نغ يبعشلا نغدنهىبا ندواد ىثدخ رمحالا ناي ن نال دلا>و أ ٠

 اولاق مهلاضغب مهقاخذنم ميلا رظنامو لاومالا عمل رثكو نامزلا موقلاب رمعيل للا نا راسو هل اوهيلع هللا لص

 مدابعو نيلسملا داهز نمىمرلا نارمع ىلاعت هللا همحر كاملا لاق#ميماحرال مهتلصب لاق هللا لوزا كلذفيك

 * مص بير غهناف رمحاللا دلاخ يلا نع ثيدحلا اذه ظفح ناكأ

 ورم نيديمسن. قاحساانث ىسلايظلا دوادواانن ىضاقلا ةبيتق نب راكبانت بوتس نن دم سايملاو ا انندح.ط|
 هللال وسر لاق لاف ةديعل مخ ربهيلا )١( تلج رفانافاوهبعهللا ص رنبابغن ده عنك لاق يبا ىناد> صاعلان |

 دعب الو ةببرق تناك راو تمطقاذا محرل برقالهباف جماح رئارانطت عباسنا اوف معا لس وهل اوهيلع هللال صا

 *؛ هاجر خلو نيخيشلاط رش ىلع جبع تيداعي اذه « ةديم تناكناو ثتاصواذااهل

 قكومدزينع ققثلا ىسيعنب كللادبعز هللادبعأب ..نادبعأسا هجولاوا الإ ىرايسلا سابملاو ا انريخا 0

 نافكماحزا هءزولصتام اسسلا نم اوملغت لاق ةءاسودل | اوهيلعطا لص ىبنلا نعمل و ةرب هيلا نع ثعرنأل

 * هاج رخم لو دانس الاييح تدع اذه#.زالاىف ةأسنملاملا يفةارثم لهالا ىفةبع محرلاةلص

 يحي ربت هز نب هللادبع انددح ذل طارق دم نب رمصن نيرحاني بوم ندم سابملاوبا# انثدخ ف

 هللال وسر تيل لاقهنع هللا ىذر سانت ةبقع رع نححرلاديعن مس املا نعرحزن 0 بوانإ

 عم ل ةمرح لصوتلاوهو تللانم )١(

 ._ل1رمحرلا دبع نب هللا ديبعنع ىرارضلا هللا دبعنب دم نعدا املا نا وادع كيلا اص ن 4 هللادبع »

 لصيلف هقزر يف هيلع عسوب و هلجا يف هلأسننا هرس نم لاق سنا ن ءاحابر ىلا ن ءاطع نع نيس ىبا نئا

 * فوقوم # ةمحر

 ىسومن نا رمتب درفت «مهماحزا مهلصبلاق ُهّللالوسر اب كلذ فيكوا ولاق ماضي مهةاخ ذنص مهملا رظنامو
 *ميص وهف هظفحناك ناولاق دلاجىبا نع دهازلا لمرلا

 هللا لوسرلاة لاف ةديع مهرب هيلا تف لجر هانافسابعنب ادنعتننك ل اقىا انو متن. ديعسن © قادبسا ل

 دعبالو ةببرق تناك ناو تعطق اذا مدرب رقالهنافمكماحرا اولصن مكيباسنا اوف عا مس وهل اوهيلع هللالص|

 ش *( مخ) ةديعل تيناكناو تاضوااذاب ال

 ازيا لو هلاو اوهيلع هللا لص ينلانع ةربسه ىلا نع ثعبنملا لوم ديزي نع ىنقثلا ى سيع نب « كلملادبع

 عب كو رالا يف ة ا ةارثملهالايف ةبع محرلا ةلصناف 0 20 اسنا نم

 سودا اوه رلع هللا لص هللا لوسو تقل لاق ىماعن: ةيمع ن ء نمحرلادبع نب ايبا ا!نعرحز نب © هللا ديبع

 لاومالا ملرثكحيوزامزاا موقلاب رمعيل هللا نااعوف سمس ابعنب ا نع يعشلا نع دوادنع رمخالا# دلاخوبا ف

 انا )
 ل هلل

 © مهماحرالمهتلض, ناتزلا موقلاب زمع

 2 4 ناكنان 5 ند ودل
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 (1ج) © ةلصلاو ربلا ب اتك 61500 .٠ ( صيخلتلا عم كر دتسلا)

 أبنا ءاطع نب باهولا دبع ان بلاط يفا نب ىيحمانن ل دعلا بوعي نب نسما ىباو فوع نع ناطقلا ديعس

 ملسودل و هيلع هلا لص هللا لوسر مدق امل لاق مالس نب لادبع نع وان  ةرارز نع ةليجييلا نب فروع

 وت تنبتسا ايف هيلا رظنال سانلا ف تنفس ملسو هلآاو هيلع هّللاىلص هللا لوسر مدقت ليقو هيلا سانلا لفج

 سمانا م لاقنا هنملكت *ىش لواناكف باذك هوب سيل هيحونا تف رع لس وهل .اوهيلعّشا لص دفا لاوس

 ثيدح اذه # مالس ةنإااواخ دب ماي سانلاو ىليللاب اوايص و ماحرالا اولصو ماعطلا اومعطاو مالسلا اوشفا

 « هاجر لو دانسالا حبحص

 ةداتقن ع ماه أبنا توراه'نب ديزباشت ةيماسا يبانب ثراملا ان ىضاَقلا نيسملا نب تاادبع ين ا

 0 1 ةنملات تا هب تاماذا صا نع ىنئبنا تاقلاق ءام نم قاخى م لكلاق ءرش لك نع ىنئباف ا

 «ماجرخم لو دانسالا حيعص ثيدح اذه «مالس ةنملا لخدامث ما سانلاو ليالاب مو ماحرالا لصو ماعطلا

 ن ا لالبن زاكب نب دم ان .لهن ركب اني ىلاعت هللا مسرح كم هيقفلا سازفن , ميهارا 4 انيدخ »

 ةاروتلاف د لاق لسودلاو اوهيلع هللا لص ىنلان ع امهنع هللا ىضر سابعن |نع 2ع ةداتق نع ريشد

 *ةقايسلا هده هاجر لو د انمسالا حي ثيدح اذه *«همحر لصيف هقزر ىف دازبو هنامج لوطننا هرسنم

 *سنا نع ىرهزلا نع سن وب ثيدح ىلع امن انما

 فسو ن.ماشهان' يللا يدبمىبانب يدهم ىنادح نايف سن بوةعانث يرشعلارفعج نهللادبع# هانندخل 2

 هللا دبع ناو رس نم لاقل سول اوهيلع هللا للص ىنلا لا ةنع هللا ىضر مصاعنع قاحساى با نع رمعم نع يناعنصلا ١

 *« همحر لصيلوهللا.قتيلفءوسلاةتيم هنعمف د وهقزريف هلعسوو هدم

 داهلا نا ىنثدح ثللا ىندح طاصن هللادبعان“ ىلا ردِشاا دمحم نن لضفلاانث “ىناهن اص ندمح « ىثدح#

 "نع.

 اولصوماحرالا اولصو ماءطلا اومعطاومالسلا اوشفأ اوف سم مالمب ن ل هللا دبع 00 نإ ةرا رزنع 1 ف ومع 0

 : « مده 2( ان) مالسةنلا اولخدب ما ىف ابللاب

 ىتيباف بع تارقو بش تاط فشار اذا هللا لد سو أنت تاق ةرب سه يأ غ نع ةءوميم كان ع ةداتق نعم 0 2:

 ماطلامطاو مالسلا شفا لا لاق ةنإلا تاخددب تماوا ما نع يبن ١ تاقء ءام نم ق م ل +. 15 لاقعيت ”

 8 مالسةنملا لخ داممايأ سانلاو ليللاب#و م اعرألا 0

 ةاروتلايف بوتكم لاق ملسوهل او هيلع هللا لمص ىببتلا ن ء ساعنبان ءاذم 00 0 رسل نإ ؛* دعس وف

 عجبي م همح ر لضيلف هقدر دارو لد لوظننا ه رس ن4

 هتيمدنع مف و هقزرفف عسوت وه رح ف هللا دعنا 6 رس نم اعوف ص ىلع نع ةرمصن مصأع نع قادسا وبا و

 «همحر لصيلو هللا قتل ءوسلا

 هيادبع د 0(

 يقبع ترفو ئى سف تباط كتر اذاىنا هللا ل وسراب تاقلاق هنع هللا ىطر ةربره يلا هرع ةبوميم نا نع



 (؛س) 20: 7 مةصلاوربلا باتك) 61603 ١ © نميغاتلا عم كر دسللا»

 أنف ةنجش دازا هللا نم ةئجش مح ىلا لاقرتس وهل اوهيلع هللا لصهللا لو مزن 1هنع هلا ىضر
 «همطق اهمطق نمو هلصو ابلصو نم نم>زلاوه :

 ن.لعاس اانا انث(الاق) ىزتملا نس اونا هيقفلارضنلاوناةان بخاف ذو رم ن هللا دبع #« تيدحاماو و

 هلا اوهلغ هللا لذ ىببتلاىلا هتفرور<ن هللا دنع تعدل لاق سواق ينانع راند نب قرم نع نأ 7 اننىردملا

 هلصو اهلضو نت نر لا نع هنحش م>رلا 5 انلال ها مر ضرالال ها اودعرا هللا مه هخرب نوهارلا ل 2

 ةءاحضلار !ا 5 ل د اهدنا ف كوره هحضا 51 4ع هضاب[ تن داحألا ةدهو 0 هللا ةمحر م 8 0 9 .:

 «ةححصلا ثرداحالا الم 1 امو هللا ىضرنيخيشلازا موتم ونا لثل 32 هللا ىدر

 ئذلا مسالا هللا ١

 ميعنوا انث ىضاقلا ىسيع نب دمش نب دمخا اذن يننأوم الا دهازلا هللادبغ نب دمج هللا دعوا # انزيخا 01

 تبدا لاق هنع هللا ىطره_! نغدوءس»ن هللا دبع ن نم>ّرلا دبع نغب رحن كام نع نايفسان(أل كة ثاذح واو

 متاومكسل خوتفم هنالاقف الجر نيدرانم وحتي ءارم> مدن نم ةبقيفوهو ل وه اوهنيلع للالْصَ لالا

 لثمو همحر لضيل و ركل نع هيلو فورعملاب ممأيلو هللا قتيلف مكحنم كلذ كردا نف نويصم نوروصنم

 *«هاح رم و دائسالا حرص ثيدحاذه #4 ةينذن دعوبف ىذرتي زهعبلالثكا قا ريغلع هموق نيعب ىذلا

 ن املس نبدمحانن كرابملا نيديز ان يتامثضلا كرابلا نب ىلع انب ىدادغبلا دم نب دم رفمجوبا ه انربخا ف

 هللا لوشراي تلق لوقتهابا ممل |ممنع ىضر سابع نب. هللا دبع نب ىلع نع يدهلالوخم نب مس الان لومتسه نب
 فيضلا رقاو كمحر لضَو كيندلا ورورمتعاو تببلا جحود اضمرمصو ةاكزلا داو ةالصلا قالاقىند وا

 « هاجر خلو نولا خويشب دانسالا حيضصلاز ثيح قا عملزو ركنملا نعدناو فورعملاب ىمأو
 فت يبيح اننينزاه ار وصنم نيد نب نمحرل' دبع اننادغب كاملا نبدمحا نبناهع ورينا انربخا ف

 ىب'نع ورم نع نايمد'انن ىنردملا نيىلع انب يمرادلا ناهنع ان (الةق) ىزيملا نسسملاوناو رضنلاوا4 انربخا ف
 اوجرا نمحّرلا مجرب نونا للا لاق مله و هل اوةنيلع هللا قص ىبدلاىلا همقرتو رم نب هللا دنع تعمم نيوناق

 * ةحردص اهلك «هعطق | اهعطق ن مو هلا ةلصو اهاضو نأ ن# رلا نم ة هنديش جرا ءايسل الها مكحربضرالا لها

 00 ع 00 2 ٍلاق هنأ ن# 0 ن هيلادع ِن ن1 دبع نع هي -نع 1 0 ٍِط

 ل 2 هموق ابر 0 00 0 35 0 هللا !يجلق م ها 1

 0 هدب دعوه ىدر را ريعت انيك

 هنياكوتنر ب (تلق) لاق هيا نع سابعنبب هللادبع نب لع نع لوم نب ماقلا+ لم نب نايلسنب « دمج 7
 ماج لارا وو ِكّجر لدَو كيدلاورورمتعاو تبل جح و ناط روصو ةاكرلا هنأ ١ ةالملا# لاق 3 ىندؤا

 # فيعط د لودسما (تانا م «كزشيمب حقا عم لزوركتلا ن د قا
-_ --- 7 

 ١) شرالا لها اوجرا 000 2



 6 جل ة(ةفلاورلا بانك 2 20:0 عدو "+ شيا عم كردتلا)
 ٍ مريخ لاف ادناع نحول دبغ ةءاؤل دادرلاو ا ىتشالاق ةما -ىفأ نع ىرهزلا نع لايم ان ىديجلا انن يسوم

 لجو زع هللالاق لقت لسودل اوهنئلع هللا ل هللالوسز تسمس نة+رلادبع لاقف:دمجايا تدلعام ميلصواو

 هتمطق ابل مودمو اهلَصو نفث ىعسا نمانحل تمم محرلا تدلخ +: نجلا انا هتلاانا

 نتتحلاو ظافسالا لضفلان:نئابملا ابنا قاحشا: ١ ةرب ركبونا هانريخاف قلع ان دمحم تيذدخاماو ل

 نانغ قيتعيانب َدمحَنَع لالي ن ناهلس نع ركب واىخا ىنثدح سواينانب دوما انث( الاق ) دايز نبا

 هللالص ةللال وشر عفش ثا نعال ىذر فوعن. نر لا دبع نع هربخا ىثيللا دادرابا نا ةما-يبأ نع ا

 هتلصو ابلصو نف ىمضصا نم امل تقفشَو م>رلا تقلخ نمر لا انا يلاعتو كرام هللا لاق لوق ودل 13

 * هثبا ابعطق نمو

 انتل نا مركب :ةدح دادُعَتب ىوحتلا دايز نب لهسو ا يتربخاف ةزمحىنا نب بيعش « ثيدحاماو ف

 بيعش نكرشن انن لخ َنندل ان دمعأتت هلاظنالاو بوقسن دم ابلاونا اننو ( حم ) ينشان ناملاوبا

 فوعن ا هربخأ ييللاداذرلا اباذا نمحرلادبعن. ةملسونا ىثدخ ىرهزلا نع يا ىنادح

 تقفشو م>رلا تّماخ ن* لا انا ىل انو كرات هللالاق لوش : لمومل' اوةلع الخ هللا لودر عمس هنازك ذب

 «هثمطق اهعطق نمو هتلصوااضو نف ىمسا نمامل
 ديان هوعسمن مت ينوبح ا دمجحأ نري دم سابعلاو ا هانربخاف نيسخ نب نايفس « تيدنامازو

 هاذزلابا وعنا نم رلادبع داعلاق ن#رلا دبع نب ةهاسيفا نع ىرهزلا نع نيسسح نإ ٌنايمَسأينا نو راه نبا
 تقلخ نه ولاانا ىلاعث هلل لاق لول تو هلآو هيلع هللا كض هللا لوصو تمس لاقف ايبثع هللا نخرخإللا

 ظ تلت ارناوي نمو ةاطاو اياعاو نق نكن نين ةإشتان ثقتسو:ملنلا
 « نيمجا مهلع هللا ناوضر (١)ةءاحصلا 05 نا حا

 اننلكوتلا نلبس ةمصعواا انن هيّعلا لبس ندمحا رصن ونا هانريخاف ارنع هللا ىضر ةشئاع 6 ثردح اناو زف

 ةشئاع -ط رع نع نام و ديزي نع دريزص يبا نب داوم نع لالب نا ناماس ىنثدح سوا ىنا نب ليعمسا
 ا

 هللا طر 2 55 ةروكذلا ثيداحالا هده مهنع ىورت نذلا ةباحصلا ىا )١(

 لافادتاع فوعن نمل 0 هءاج ىيللاد ادروا ىتشالاق هما سيلا نع ىرهّزلا نع هريغو ( ةنيبع نا

 ثردحلا هلا لاقلوقب لسو هل اوهيلعَتلا لِصهَللال وسر تعم نم رلا دبعلاف دمحشابا تملعام مهلصواو مريخ

 نرءهربخا ىثلل دادرابانا ةمآس ينا نع قتع نا ن دم نع ناهد نغ ىلا قئاددح ( سوا يا ناا)

 نيس ن( نايفس ): هربخا مادرلاابا نا ن < رلادبعن ةءلسولا ىثثدخ ىرهزإلا نع( تيعش) ١ ذهب نحرلادبع
 ١ * مرك دفدا درلاابا يناداع لاق ةمل ىلا نع ىرهززلانع

 هياع هلا لص هللال و -رزا ةشئاع نع ةورغ نع نامور نب هزي نع درزةىنانب ةناواغم نغ لالب ن « ناملس 9

 اهءطق نمو هللا هلِدو اهاصو نو نخرلا وه يذلا هللا منأ نم ةنجشذارا هللا ند ةنج# م حرا لاق لسو:هلآو

 *« هللا هعطق

 «ايربخا 9

 صظطظ0ا 7 01

 ظ1*#ت)”5171 1 ]| 00000 ا | ]| | #]|ؤ]#| | | | ]| | ]| ]| ]| 0 | 00



 (؛ج) «ةلصلاو ربلا باتك .6٠870.2١ ٠ ١ (صيخلتلاعم كرو دتسلا
 م صخرف ميلعدب هللا نافريخ

 فرادهنع هللا ىضر ةربسهىبا نع ةملسىبا نعورمج ندمت أب 1 نوراهن ديزيندبجا ركبوا 4 انيدح 9 ْ

 *« هتمظقا مطق نموهتاصو ابلصونُف 1 لا ىهو نمحرلاانا لجو نعدللا لاقدلاق لسودل او و هيلعهللا لص هللا وسر

 ن ديعسو فوعن نمر لادبع نع ةحضاو ذاساب ىور دقو #« هاج رخم و لسم ه ط رش ىلع حرص ثيدح اذه

 * ورم ن هللادبعو ةشئاعو ليفت نب ورم نبط

 دمج وبا ىتربخاو نيسحلا نب ميهار نبا أنا فام ن دما رفمجو ا ةاعربجاف ديز نيديعس# ثيدحاما »|

 520010 نيسحلا يبان هللادبع انندح ةزمجح يبا ن 2 نايلاو اان (الاق )ىناعجلا دم ن لع انثىدزلا |

 نفوجرلا نم ةنحش محلا مسو هاو أو هيلع هللا لصهَللا لوسرلاقلاق ليغ نبورمن دب زن ديعس نع ق>اسم

 5 لجو نع هللا هعطق ابعطق نو هللا هلصوارلص و

 ا تيوراهت ديراب .مركمن. نسما ان: هيقفلا نال سن.دجا (هاّندْخن) فوعنب نم رلادبع# ثيدحاما ا |

 نحرلادبع لعلخد هبا هربخا هأبانا ظراق ن.هللادبع نب ميه اربأ نعريثك يبا نب ىيح 0 2 ار دلاءاشه

 هللالاةلوق لسومل ١ اوهيلع هللا لص هللا ل وسر تعمسمحر كناصو نمح رلادبع هللاتف ضي سوهو فوعنإا
 اه نمو مطمن ٠موهتلص و اهلصو نق ىمسا نم اهسااهلت قش م >رلا ىهو نجرلاانا لجوزع

 يدبخا نيساربا قازرلا ديعأبا ميه ارب ان قادما اذنك :قاسعلاةيطادس دريل د ْ

 عمس هنأدنغ هللا ىطر. فوع نب نمح رلادبع نع هربخا ىث هللا اا نمحرلا دبع نإ ةماس وبا ىنادخ ىرهزلا |

 نفذ ىعسانماهل تشو مجرلا تةلخ نمحرلا انا ىلاءتو كرات هللا لاقلومت : لسودل :اوهيلع هللا لص هللال وسر |

 ىنا نب, ب يعشو قيتع يبانب دمحو ةنييعن نايفس هيف فاضادق يثيللا دادروا اذه#هتن اهعطق نموهتلص وارلصو

 ا« نيج نب نايتس ظ
 نبرثبانب ( الق ) لدعلا ذاشمح نبىلعو مامالا قاحسا نب ركحي وا خييشلاهانءدخ ةنيبعنبا # ثيدحاما )

 تست هوس /

.4 

 همم اهتعم نمو »

 * مهل نضخ رق ميلعد هللا نأق ريخ نم اوةفن امو منلب تح ماده كيلع سم

 03 )ل هتئطق اهمطق نمو هتاصو اهلصونق ا

 هللا ليسو لاقدت ن كيرعس كر . 2 قدحاسم ن لفو انث ا : نيس: ى أن 5 . هللا دب 2 ىتدح ةزمح يلا نب # ب تع 00

 * هللا ةمطق اهمطق نمو هللا هلص وأهل صو فا لو ةندش محرلا لسوهلا] او 4م ع هللا لص |

 فوءن نمرلا كن .ءىلع لخذهناهربخا هابانا ظرا 5ْن . هللا دبعن ميهأر با ن 3 ريثكى نان ىبحت نع 4 ىاوتسدلا 00

 نحجرلااناهّللا لاقلوَم : سوه .اوهيلعّللا لص لا هيي وج كتعو نمحر لا دب 2 هل لاَدق نم سموها

 ىره راق ربا ( مسقم م هتحاوت ند وةم طق اهعطق نمو هتاصواولص و ن5 يمسا نمامسااهل م محلا يه وأ ا

 * هون ملسودل و هيلع هللأ لص ى 2 نع ف وع ن نمحرلا ديع ٠ 0 هربخا ىئيللا دادرزا 0 3 ص 0ك

 0 < ممل
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 ١ىإ رو

 علل ! ةلصلاو ربلا ب اتك١ 400 ( ضيخلتلا عم كردتسلا )
 ش قت ىنمجرخ يدعي متقتم|ميزاف تا ؛ رف هيف ثايف ت نسمع .هذفهفىلوبف روتلا كلذ نما يه ذا الامف تساف فا

 جرخ ديدجحب اهنقتماسراف تيأرتلق تارامالاتف تامفدقت انف امينا هاراام ىتج ىنع باغف ءامسلا ىف هذ

 هللاو ةأرملل تلتف ىبهذاكنم جرخ كناما كلذ تقدصالاق اًثيشىراام ىتح ىنع باف ءاهسلايف بهدف ىن

 تملطف ىلطا تاقف ترذبف ىرذباف حمقلا اذهيذخناكالا | يشن ديرب , ناىلب الاف اً ء.ثىلالاقامو يقعان ام

 تزيفنئزبخات تاقم“ ت تنداطف ىنبحطات تاقم“ ترعبف يسببا تلقع تنرفاف() حرفا تاق تاق لقحا ت تلق

 اديا هليفاالو طقاثيش تاعفام نينعئأا مااب هللاو تمددوي ابى طقس فراك الا ائيشديراال يبا تأرايف

 ذئموي مو لسوهل 1 هيلع هللا لص هللال وسر ةافو هنا دج لسوهل 1 هيلع هللا لص هللا لوس رباعصا تب ا

 اهدحاوانييحب كا وباناكول اولاق مهما الا لعي الاع:امتف ناف اخو تاه مبلكو اهل نولوت اماورداف نو رفاوتم

 ةباحصلا عامجا عبن كيلا !دهذ هجارخا ىف ضرفلاو « هاجر خم ملو داثسالا حيي ثيدح اذه« كلنايفكباناكل

 * اهسايفكي ن نيوالان اسوا او هيلع هللا لص هللال وسر ةافو نادح

 دمج اي ةماسايبا نب ثراملا ان (الاق.)ىضاقلا ن رسما نب هللا ديعو ىلاءن لادم ر لدعلا ذا 1 نب ىلع عاني بح ِِ

 لاقدنع هللا نضر ة نكي انتزع ثدح يلا, تعمس لاق ةركبفان زيزءلادبع نب راكي اش عابطلا ن نإ ىسيعنا

 نيدلاولاق وةعالا ةمارقلا موب ىلا اهمم» ءاشام هللا رخؤي ب ونذلالك ل وق لسودأ اوهيلعهللا لص هللا ل وسر تع

 * هاج رخ ا ودام آلا حض ثردحاذه « تاملا لبق ةايللا ىف ةيخاصل .هلحد ىلاعت هللا ناو

 هللا ىذر سابعني| نع ريبج نب ديعش ع نعسابانب قوي من هعالا نعزايفس ان يرييزلا دمجاوا 3 امدح

 نم اوةفنامو غاب ىتخ ماده كيلع سيل تازف.نو "رشم و مهباسنالا وصخرينا ند اوك لاقامزع

 مم ٠؟قاقشنالل ًايماذآ عرزلا خرفا لاق ات هبحدقمن اوةتيئاعناتسااملبتسلاف خورفلا (1)

 ىلو بفرونتلا كلذ ىلا ىهذإالاقف تاف ى ركل الو كلدالب لأ ىعجرا ىلعغ لالا ةفاثيشر امل تاقائيش تاره

 ب راف رف هيف تايف ةثل اثلا ىف تيهذف تلاقنا ىلا تيا رامالاتفاعلا ا رم تنفخ وىدإ> رعشقاف تيهدف هيف

 ةأررملل ت انف يبهذا كلنم جر خب كلناعا كب اذ تقدصصالا فايع” ريخ افارهتيتافءايسلا ىف ب تهذ ىتخب ىنمج رخبدي دحاعنةم

 اير يرياف جيتلا اذه ى دخ ناكألا اع .ث ىدرت نرأ ى+ - تلاقف.ائيش يلالاقالو ؛يث لعا أم هللاو

 تحطف ىحطا تب تاق تبسمف ئئسا تلق م تخ رفف ىخ رفا تلق 3 متل اقؤ تءاطف ىبلطا تادف

 تامفامنينمؤلا مارإي هللاو تم دو ىدب يف طقس ناك الا اًءيش ديرا ال يلا! ت اوال كرت زن ىزيخا تاق

 تاو مرلكو اهل نولوقبان اورد اف لبودلا اوهيلع هللا لص لاب لو بر فاعحسا تل : اسف ادن هلءفا الو لق 0

 قربخا بهو .نبا لاو كناتنكي ناكل امههدحا وا-نيمح ك'وبا "نايسول امل اولاق مهماالا لعب الاع ايلا

 «, سرس « هنبدأث نأ | ىفا نبا

 هللا رؤي بودذلا لكل اقل سوهل !وديلعّدلأ لص ىنااتمم-ةر كيلا نعىناانب ركبينانيزيزعلادبعز «راكب ف

 « يعط راكب( تاف) حرص» ايلا ىلبقةوملا فهبحاصل هلي للا نافن :دلاولا قوةعالا ما قلاع ىلا ءاشامأ مم

 تاز نك 0-7 امسنالا هجر ناذوه نكبأ اك لاَ سابع نا نع ريحت نر دعس نع 1 رشا د
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 (4ج) 6 ةلضلاوأربلا باتك) 61552 ! ('ضيخلتلا عم كر دئسلا ) !

 ذافنا وامل رافمتسالاو امهملع ةالصلا مالاق 5 هنأه ربا" ئش ي و ارنم قبله هللالوسراب لاف |

 *هأح رم و دانسالا مدع تيد اذه *امبلبق ن مالا كلمحرالىذلاوحرلا ةاصواعبقدص ماركاو اهغدورع

 ةواعمولا انثى ديعلا نايع قل لهسان كينج نإ نيسملا نإ لغات دهازلا دو ادنب دم ركحب وا# انيدَح 3

 لاتفلجر ا هلا ىلص ينلاولا لاق اهبنع هللا ىضررحبا نء صفح نب ركليلا نع ةقوس نب دم ان“

 هللال وسر 2 ملأ أف ةلاخ 0 اق الأ نادلاو كل ١لاو ة ةلوننم ل لرفاريثك اند تنذايفا هللا لو سراب

 ٌ 10 1و نيخيشلا طرش لع 2 ل ثردح اذه *'ذااهربف ملسوهل "اوهيلع هللا ىلص

 ةارصاتمدقتلاق | نا ئذر ةشئاعنع هسانع ةورعنلمأ ثا نع دانزلا ىلا نب نمر لادبع 4 زق و

 ئش سنع 1 كلذ ا 0 ملسوهل اوهيلع هللا لص هللأ لوسر ىنتبن تءاج يلع لدنحلاةمود لها نم

 هيلع هللا لص هللال وسردجتا يح قو (هارف نحنا وارق ةشلاع تلاقهن لمعتهل ةرحسلا سا نمهيف تاخد

 تاخدف ىنع تاغف جوزى 035- تكلهدق ف ؟ اناَفاخال 0 يو اههجرالىلا يق امفشيف 2 1و ١

 تيكرف نيدوسا نييلكب ىتءاج:ليللا ناكنا الف كساب هللف كرس ١ ام تامفنا تالاف املا تكشف ارك يع

 لعتا تاتف كيءاجامالاَمف هاجر اب نيملعم نيلج رانا اذاف لباس انتفقو ىح ىثكم نكيرلف رخالا تبكرو امهدحا

 تبهذفهف ىلويفروتتلا كلذىلا ى هذا ئ الاقل ت تاقو تاق ىئجرا !وىرفكتالذ ةنئف .ركتاعا الاقفرحسلا|

 ىعجرا لفل ال ام ًايشرال تاتف أكد * ترأر لهالاق 1 روع ودا مؤ ىلالاةفامبملا تعج رف لعفا ىلف تعزف دو

 11 تره ذف هف ىلوذر روتتلا كل 3 ىلا يهذا الاف تيباف ى رنكن الو كدالب

 ٠ ل 8 ل كدالب 3 ىجرا لم !تبكالقاع رام ت هي امو تارامالاةف امها تءجرم 0

 الا كل محرال ىذلا مح لا ةلصو امبقن دص مارك وأمه دوهعذ اهئاو املر تم 0

 دم ا 0-2

 تبا ىلا لاق لجر لسودل أو هيلع هللا لص ىنلاىتا لاق رمتْن ا نع صم نب ركب ى انعةق ون < دمت 2

 (مخ )اذا اه ربف لاق من لاق ةلاخ كلف لاق ال لاق برا دلا و كلا لاف ةيون نم ىل لهفا 00

 #ث واغموبا هو

 تءاج يلع لدنجلاةمو د لها نم ةأرسا تم دقتلا# ةشئاع نعهيبا نع ةو عنب ماشه نع « دانا انا 9

 ةرحسلا صانم هيف تاخو 'يش نع هلأيت تللذة لادا عب وم دم ميسو هل 1 هيلع هللا لص هلأ ل اوساز 0

 لو يه و اهجرالولا ىوءاهيفشبف مسوهل اي اوهيلع هللا لص للالوسر دن 1 نيح 2 ىخان اياهتأز ف هن لمعلا

 كرام تامفنا تلاتفاهيلا توكشف زوجت يلع تلخدف ىنعبانف جوزىل اك ت ءركلم دقن وكانا فاخا يا

 لبارانفقو قى ينك نك رخأل الا تيكر وأ هدحا تك ند وسان ييلكب ىنتءاَج ليالا ناك اماف كيس ابهلماف

 تباف ىمجراو ىرفكت الفةننف نحن اما الاقف رجسلا ملعنا تلق كنءءاج امالاقف امبلجراب نيقاعم نيلج رانا اذاف
 مت تاق تاعذ يل الام املا ثعج ف لمفا ' تعزف وت به دفهِفيل وبفرونتلا كاذيلا ىبه ذافالاق التلقو

 ا د

 س ها سها

 )َ س7 ن<
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 ١ صيخلتلا عمرك ردتسلا © 2١ ١ )164( ج)  (ةلضلاو ربلا باتكذ 4(

 ا تاقةنملا هالخدي لف اهدحاوا هدنعربكلاهاوبا كرذا نملادهب لاق ةثلاثلا تبيقر ايلف

 اخر و ذانسالا *

 » بونان. ىيحن ىبربخا بهونب تلادعاش ينالوملا رضن نب قياسي بوسي ندم سابعلاوا « انندح

 هيدلاورب نم لاق مل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نا.هنع هللا ىذر هبا نع 221 نايضارع طمافن نابز نع

 * هأجرخم و دائسال امير ثرذح اذه.*هرحىف هللاداز هلىوط

 فارصلا ميهار ,أنب قادسا و ميكح نإ ىيحانث تلاطظ ىلا نب ميهارا اني فاه نب طاصنب دم « انثدح ©

 هياعتلا ل ض هللا ل وسر لاقلاق هنعقللا ىضر ةريره يبا نع مف ار يبا نع ةداتق نع ماحوا ديوس اني (الأق 9

 كلذ'لبقيلق ال صنتم هوخان هانا نمو كوانبا ربت مك ءابا او ربو مكانس فت ىئانلا هليسما نع اونعلسو هلآو

 *هاجرخمإو داتسالا حم ثيدح اذه *ضوملا لع درأ لعشملن اف ذ الطيموا ناكاةح ةنم

 (االاق ) نادم نانا كمل قاقدلا دنز نب تادبعو ظفاحلا يدسالا ديبع نب دمحا رفعجؤا 4 انثدح ل

 هنع هللا ىو راج نع نينوي اقع نسفأ نإ كلام ان :ىئافؤلا ةبيتق نب يلع اني ليزذنب نيساعا نب ميهارن انث

 صنت نم واكو اسن فعت سانلا ءاسن نع اوفعو كان كر كء اا اور لسودل اوهيلع هللا لضض هلال وسر لاقلاق

 * ضوما لع درب م كيفي هيلا

 رص نب دمج ن دمجاانث (الاق)ديفملا هللادبعنب دم ركب واو لدعلا راند نب هللادبعنب دمح هللادبعوا ايريخنا د

 هجوملاوب اان ىزورملا ميكح نب نسلق ربخاو(ح) نايل نب نيسةلانن نمحرلا دبع انث نيكك ع دنبلضفلا يعن وبا 5

 كلام ديسا ايا عمس هن هبا نع ي دعاسلا ديبع نعل عنب ديسا نع تاماسن نحر لادبعأبلا ةنايهاانوتلا]

 ةماس ىن نم لجر هءاجذا مسودل اوهيلع ةللا لص هللالوسر دنع نم اميلوق هنع هللا ىذر يدعاسلا ةعس رْنبا

 لاَمف 'خ

 يقر ايلف يما تاق كيلع لص ملف هدنعت ركذ نملادعب لاق ةيساثلا تقر ايفنم !تلقف هلرفخي لفناضمر كردا

 * يردك ةةنملا ةالخدب , لف امهدحاوا هدنعربكلا هاونا كردا ن ملا.دمب لاق ةيلاثلا

 لارا اوهيلع للا هللا لوسو ناديا نع داعم نب لهس نع دئاف ن نابز نغ بو ن4 ىين»

 * حيبص# هر ع يف هَل داز زد بوط هيدلا ورب نم

 6 ا ااوريوكواسن فت ناانلا ءاسن نعا وع اعوف سمره ىلا نع مفار ىلا نع ةداتق ن نعيم اليا 5-5

 حيرص'« ضوملا يلع در لمفبمل ناف الطبم وا نراك اع كلذ لبقيلف الصنتمهوخا هان نمو.ك اننا

 * فيجي طاوس نا
 نا ل اق يلع (تاق) ثيردحلا مكءاب او رب اعوفرصرباج ترع ري لا ىلا نع كلام انت ةبيتق ن 4« ىلع »

 * ليطابالا ىور ىدع

 ق0 وتع ودم "احن ام لو ىدع اسلا ديسأ ابا مهسءا هبانع ديبعنع لعن ديسانع# ليسغلان باو

 ا كعل نم هناهرا يش ىوارب نم يف له لاَمف ةيلدم ى نم لكجر هءاجذا ليسو هل او هلع هللإ ليبص
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 نفنييشينس شيد سس ال

 0101001101 اا

 تنس ا يضع للا و ا د شاب

1 

 ألما رمع نإ هللا ذيع دنغنأ قالوا الق لسا ايري 00 3 0 !ٍ

 كنا نسا قاط رم نب هللادبع اب لسو هل أو هيلع هللا لص هللا لوسر ىل لاقفىناف اهقلطب نا 2

 #2 ةاحرخمو نيخيشلا طرت يم ثردحا كه الطف هللاديع لاقكابا. ,مطاو

 انتو زج 9ك  مزهارتا ان :..ةاواللاوت اعنا نب ىيحت نب هلم انب ققثلا بوقم: نب ددمجأ ديعسولا # اندح لف

 أدام نإ :اهان لاقهنغ هللا قطو ايلعنا تلاط "يانبع 4 ةيناه ن عن نع 1 م قاذ ززالادبع

 هيلع شا لص 0 عه ةمعس,ام ايدها كلق بباتك ا مف ةفيتعص هنم جا 0 فيسلا هتيطعاذ: ضرسلايلراأ

 «*ضرالارا راذنغ صقتنم هللا نعلو هيدلاول ق اعلا هللا ن باز هيلا هللا ريغإ ب دم داوبالج وهلا او

 تنقانش )أن ع ءاطعن ع ة ةيعش انثدمحمن جاوحا جرفلانب دمي ىرأاب هيقفلا دم نب ليغمسا ركبوا 4 نرخا و ْ

 نعول لاف ةرحطلا لع ةعلا امملسودلار اوهيلع هللا للص ىبنلاىلا لجر ءاج لاق ورم ن هللا دبع نغ هنأ نع

 دانسالا يح ثيدحا ذه+امهنيكي امك |مبكحضافامملا مجرا لاف نايكبي ىوا تك و.ةرجيملا لع كعب ابأأ

 * هاجر لو

 لاله. ندم انن: مرض ىبا نب ديعس ان ةعزخ نعىرسلات (الاق) ةمصعني مييهارباو ملاص ندم مب انندح ظ|
 لسوفلاو اوةنلع هللا لص هللا لدول اق كاقث رن تمكن ع ةيبأ ن نءورزم نببعكن قادسا نب دنس ىنثدح ا

 نيمآ لا ةةثلأ كل ةحردلا قر ألف قيما لاق: هس اغلا ةجردلا قت را لف نيمالأق 9 ةجرد قرأ لذات كشرتلا اورضحا

 لا اهو ىلنض رع مالسلاو ةالصلاة يلع ليزريجنال اقههمسا تك امائيشم ويلا كنم !:ءيسدقإمللا لوايزأبا :قلزنالف

 نيما كاف كنلع لصن ف هدنعتركذ نملادعب لاق ةساثلا تق ريف نيمآ تلق هل رفخي لف ناضمر كردانلادعب

 كلما ىنتحت تااكلاق هنا نع رمت نا هللادبع نب ةزمح نع نمر لا ديغ نإ ثراحلا ىلاخ ىنثدح:# تئذيلا نبا ٍِ

 دنعنا هللا لوسر ايلامف لسوهل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر ىناف تييافاهتلط ىل ل اًتفاوه ركب نم ناكو نجلا

 قاط هتلادبعاي ل سوهل.او هسيلع هللا ص هللا لورسر ىللاَقق ىباف اهةلطي نا هاف اهنه ىك دق ت1 لسجا هللا دلع |

 ههنمأكرابملا نا هعمس ( مخ اهتلطف كابا عطاو كلب صا

 سانلا لو اذاميناع ايلاق ايلعنا بلاط ينانب ىلع ىلو م "يناهنغ هيب نعءالعلا نع مزاح ىانب 6 :زبزملاةبعإ»
 ترسلا قرالاق هين لاقسإانلا نود هروظنال ملسوهل اوهيلغ هللا لَ هللا ل وسر نمالع كدنعنا نويعزيلاق

 هللا نا السودا اوةيلع هللا لص هلال وسر نم تعمس ام' ذه لاق باتك هن مف ةفيحص هنم جبر ختساذ فيسلا هتيطعأف

 * ضرالا رانمضقمتنم هللا نعلو همدلاول قاعلا هللا نءلو هيلاؤوم ريغ ىلو نمو هللا ريغل حذنم

 هللا ل نسر لاق غرب نإ 2ك ءهبا نع قاحسإ نبدعس ينثدح لاله نب دمج انب د م ص ىبأنب # ديعس ف

 ةثلاثلا قرا ان مثنيما لاق ةيناثلا قتئرا الف نيما لاقةجرد قترا اهفانر ضخ ربنملا او رضخا.لسوهل اوهيلع هللا لص

 نملادهعب لاف ى.ضرع لبربج .نالاة.هعسسلاتك امائينش:مويلاكلنم انممسدقل هللا لوسرإب اانلق لزاي نيالاف

 يلو د و 0 ّلانحل )
 م

 صعمتنم

 4 3 راثم



 - دلاولا ىَضَر 2-7 ,

 نم 7 7 2 0 ب

 ل /

 ٠) :رجر) ناو ةةملع ربلا ب اتك) ك0 (صيخلتلا عم كر دتسللا (
 طخ 00 ودلاولا ىضر برا ىضر لسو هلاو هيلعدللا لصنلا ل وسر لاق لاق امهنع هللا ىذر

 يق ملا 3 هاجرخل1 و و ملم ط رش ىلع حييعص ثردحاذه# دلاولا + |

 » نايس نع ماع ان ىش * اق رلا دمح نب كلا دبعانث ىرطنقلا دمجا نب دم نيسملا وبا #« ىتربخا

 ن ةاطغ نءزايفسانت ةفذحواو ميعنوا ان ىذاقلا ىسيعنب دم نب داك راغصلا هللا ديعوبا ) اريخاو)

 لاف سو هلآو هيلع هللا لص” يينلا ىلا .لجر ءاج لاق اهبنع هللا ىطر ورمي نب هللا ةليع نعهيبا نيريلاسلا

 ثيدح | ذه «امبتيكبل اطلالات اع كرو ةرحمملا ىلع كميابأ تش ى

 ظ ا م

 نأ ءبئاسلا نءأطع نع. نايفس انثى ديما انث ىسوم نبرشب أ انا قاحسبا نب ركب. وبا خيشلا # انريخا »

 | يناف كلما. مط طع ويت أدزلل قلط لاف .ءادر هلا أ لأس» ا كلذدما ته ركق لجر جور لاق ن لا دبع
 ءاطغ نع ةبعشهاور# اك تاو باوباطسوا ةدلاولا لوق لسوهل ١ او هيلع ل 46

 ٠ ظ « ح رشلابا رسفم بث اسلا نا
 ءاطعنع ةبعش ان ثراملا نبدلاخانث ذدسم ان ىنيحم ندم نب ىيحانث بوعي نبدمح هللادبع وبا# ايربخا

 ةئأم وار رعب فلا لم هنأرسمإ قطب ناله دحا واهازبا هيما الجرانا تر رجلا واع قع بتاسلا نا
 اتفاسيملا كيدلاورو كردنبفوا لاتفهلأس مثيحضلا لص 10 ءادردلاابايناف لفناابده هلامور رح

 كر ا و] بالا 0 ظفاشل ت كس ةنملا ب اوبا طبس وادإاولا 0 , لسو هلا اوهيلع هللا ىل- ره هللا حشو

 * هأجر خو دا ةسالا ممم | ثيدح# اذه

 ل 30 1 ؛ذيلان ها ريحا ادع مانادبعأملا هجولاودا ألا يزورملا ميكح نبن-ملا4 ىتريخأ.»

 ىلِلاةفاوه ركب رمع ناكو ىنبجمت أسما قحت تناكلاة هي نرمي نإ 1 ثرامحلا
 اقلط ْ

 0 ( هن
 - ”اوهيلعهّللا لص ىبنلاىلا لجرءاج لاقو رم نب هللادبع نعد نع بئاسلا نءاطع نع ةبعشو نايس 9

 جيجا ايتكنلل ايكخضافاههلا مج توافق نامكس ا ترو | ىلع كميانا تئج ىفا لات

 ءادردلاابا لاس ءال كاذهما ته 1 نعل ينا نمت بئاسلان ءاطع نع # ةنييعرا »

 ةنأظا نا واطملا ٍةدلاو ولا لوقت مل ودل او هيلع هللا للص هللا ل مطأو ةأرلا اقلط لاَجَق

 ا وأ كاذ مضاف

 يلمخ هنأ ما يتاطب نا اههدجاوا هاونا هرما الجر نا :رمح رلادبع ىلا نع ءاطعنع ثر الا نب « بل اخ»

 روك دقوا امك هلأس مولا ْ[َص هءارك دق ءادردلا اناى د اقلنؤنا ايده هلامور رح هن امو اررغ تلا

 اوال ت سل < ناو ةنملا باواطسو | دلاولا لو ل-وهلاو هيلع لام تالو- ب همن و

 «ناهي و كراوان اتلا لع

 و نبا عمو



 (؛ج) . «ةصلاوربلاباتك) 60 ( صيخلتلا عم كر دتنسلا ١
 كتخاو كاباو كممارل وقت هتعمسف لس وهل اوهلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلا تييهتنا ناق ةثم ريا نع طيقلنا

 « كاندا كاندامت كاضاو

 شايع ليعمسا انن ىسوم نب دسا انتناولس نب مييرلا انل بوقعي نب دم سابعلاوب ا 4 انئادح اماهنمو ف

 هل اووبع هللا لص ىبنلا نع هنع هللا ىضر برك ىدعم نب مادقملا نع نادعم نب دلاخ نع دعس نب ريحن نع

 هيلع مَ اما ماشلا لها ما دحا شايع نب ليعمسا * برقالاف برقالاب مكيص وب ىلامت هللا نا لاق سو

 *« طقف ظفحلا ءود

 ةوسنس سن ميه اربا نب قاحسا انث كم ينامنصلا عنب دمج للادبعوبا م هانربخا امامنمو

 ةخلا يف ىنتتأرف تيل سوهل اوه يلع هللا لص هللا ل وسر لاق تلاق ابنع هللا ىضر ةشئاعزنع ةوغنع ىرهزلا
 كلذك ل وهل اوهياع هللا ىلض هللا ل وسرلاقف نامعنلا نب ةنراح اولاق اذهنم تلتفأر مت ىراق توص تءءسف|

 هيف اولاقهريغو ةنييع نب الاق *«ةقايسلا هذب- هأجرذملو نيخيشلاط رش ىلع مييصص ثيدحا ذه «هماب سانلا ربا ناك وربلا

 ههمارالو مونلا هفاوركذبإلو ةنجلاراسوهل اوهيلع هللا لص هللال وسر لخد

 اًدزووللا لهسنن نسحلا انثلدعلا ذ اشمح نب ىلعانثو (ح) ةءالقونا انثورع يفريصلا دم نب ركحب م انثدح ف
 نا ةمهاجزا ةمهاجن ةواعم نع هسا نع نمحر لا دبع نب هللا دبع نإ ةحاط نادم ىنثدح ترج نأ نك مصاعوا

 بهذا لاق منلاق ةدلاو كل ١لاّقف كريشتسا تثجو ونعا نا تدرا يبا لاقف سو هل اوهيلع هللا لص ىنلا

 ش © ماجر خل لو دانسالا حييحص ثيدح اذه» املجر دنع ةنلاناف اهمزلاف

 رفعج ندمحا( ايربخاو )ى دبم نب نمحرلا دبع انث ناماسنب نوراهانث بوقم نيد# سابعلا وأ# انثدح و

 ورم ن هللا دبعن هللا دمع نع ءاطعن ىلع نعةيعش 5 نم رلادبع اّنِذ دح ىلا ينأدج لبدح ندمان هللا ديعانت

 هيي هلاو هيلع هللا يل. ص هللا لورا ثدهتالاقةثمر ىفا هديسيم طيمانإ دانا نع# ىدوعسملا 9

 « كادا كاندام كلاجاو كتخاو كابا كما ربو

 مكيص وهلا ن أ أعوو صبر 5 ىدعمزب مدا 6 لا كَعَم ندلاخ نعدجس نبدمح نع ِس اعز 4 ليعيسا 0

 « طاف ظفحلا ءو ليعمسا لعبت انا «برقالاف برقالاب مكيصوبهللا مكلاباب 1 ركيص ولالا اك ها

 0 52 ةلسسمالا اوهياع ا كل ةشئاع. نع ورع نم كرها 5 رمعم 3

 0-1 او( ا ا ناكو

 يبلانا ةمهاجلا ةمهاج ن وا م نءهمأ نع نم رلادبع 3 هللا دع نب ةحاط نال 3 ينادح ب رجنإا 0

 نا ««لاف بها لاق بأ لاق ةيلاو كلا لاَوف كك ريثتسا تيثحو وزع !نا بد راها 3 4 اوولع هللا لص

 حرص + اماجر ردنع ةنألا

 دلع دسو ةاسو برا ىضر اعوفرمو رن تلمس هانم : يو 0 «يدهمزا 2
 يبي و هو وبسس برس م 7 7 7 وجوب سس بس بوب

 6 ير يوتالا مع هلا تاناق



 04 ج)  عقملاو ربا باتكذ 60 : ( صيخلتلام كر دتسلا )
 تلقف حبصن ىتح اني تبف طقالل لها قزطامل ىلا ذاعملاقققعلابانك الف ةنسدملا ىلا نيمجا رانج رخ مشق لخ ىذلا
 حيحص ثردح اذه «هّموق ضرع مدقمن ار جرخاذا ةعافر ناكو لمفال ةنبكام نبه اما راك امواج
 ”# هأح 2 ١ و داتسالا

ٍ 
 ا : دمجاش بوعي نيدمج سايعلاوب ا( انو )ذوراه ندنز , اذن مركم نب نسل ان هففلا نايس ندحا# اند 2
 ّْ ان نسنحلا نيلع 3 قابلا هللادبعوبا (اننو ) ىرازفلا هن واعيم نإ ناو مع ف يريمثلا سالم نب ماشه نا
 ْ نءمثتاق كما اقارب ربا نمةللال وسراب تاقلاةهدج نعوهما .نعويكح ن زمان(اولاق )ميهاربا ن جيمو مصاعوت 0

 1 دانسالا مي ثيدح اذه « برقالاف برقالا ملاقنم مم هللا ل وسر اي ت | كابا لاق ٠ نو م تلق كنا لاق

 | تاقكما لاق ربا ئم هللال وسر اب تلقلاق هبا نع هدج ن :رع ةوأعم ن ميكح يف اعبطر دا ةهيارغإو

 : ىلاعت هللاهحر مالا لاق «برقالافبرق الا مث كلبا ملاق ن م< تلق كما لاق نم مث تاق كما لاق نم

 « دهاوش ثردحلا اةاعبب 0
 0 0 ا 2 200

 ١ وودظنمنع 2 نب ةنواعم ان . دمنا ندجا ندمحانب هنولاب ندم نب 3 ركبوا | # اندح امام 9

 ًارمانضوا لسوهلآآو هيلع! هللا لوسز لاق لاق ةباصلانم ل اخر ةليدلطس 3| نعاطعت نما تدع نع
 < هدو ىذا هيفهلع ناكناو هيليىذلا هالوع يزهو ا هيابأعا ى صواوةماي زها تصواهمأب

 دما ونا ايبا ىتثدح مانعن هللا دنعاتب ةقفاركللاب ا !اب ىوكلان د“ نب نس 53 امساقلاوا «قدعاي اهمو»

 مظعا نانلايا هللا]لو_مراب تاقتلاق اع هلثا ىذر ةشئاعنع ةبتع يلا نع مادكن 5 نلاهانبا ىريزلا

 ا لجرأ !لعاقن ا مظعا سانلا ياف ت هنن سو زاك 2111 لفاقح

 دانا نعىدوعسملا اب اي وع نب علا نا باهولادب عنب دما بوم نب دمج هللادبعوأ # انريخ ااماممو و

 27-7700 1 ا ا ع1 717 ]1 71

 !نينضمت يب ماستل

2200 

 نبا

 ىجهأم ىجءو تأ تاق حبصت ىتحان تبق 3000 ةرطامل يناذاهمل ةق ةةةلابااك الف ةندملا ىل انج رمق ةاخ
 ىرحشلا ىب 4 (تاق 71 وك هم وق نم عد م ارمثس عج رخ اذا ةعافر تراك ل او 0 يلا ند

 هاك ان مم بردا لف

 ْ تاقكما لاق ندم تلق كيما لاق نم 5 تاقكما لاق ربانم هللا لور اي تاقهدج نغ ها نع « زم

 ١ ظ هي دص«بزقالاف برقالا من كابامث لاقن ممن

 ل دنيوي 2 ل م تي نة

1/0771 

 1 تاق هنأ نع ةنواعم ن ميكح نرع ريج> ن قب وس ةعزق ىنا نع ةءلس ْن دامحو عزاولا نو هللا ديبع »

 1 8 « دهاوشهلوه ثيدحلا كما لاقربا نم دفا كود

 ْ 4 او اةيط هلل لدكلوسر لاقةبح هلو ةءالد لرب شادخ نع ىلع نب ديبع نع ر وصئمنع « ةدئاز
 #2 هيذوب ىذا هيف هياعزاك ناوهيلي ىدلاهالوع 1س هند اب رسما ىصوا همابأ سا ىص وا همايأ سما ىصوا

 ياف تاناهج ور لق ةأراا ىلع أمح مظعا سانا يا هللالو -رإب تاق ةشئاعنع ةبتعيفا نع مادكن 6 رعسم ©
 « همالا لجرلا ىلع اًوح رظعا ساننلا

 . ىدوعساا »



 و جت

 (4خ) . عةلضلاؤ ىبلا تباتك ) ا ظ ( صيخلتلا عم كردتسلا )

 دم نب 5-5 هاربا اننا ساا ندمت ايممساو اان .ىنارمصالا دهرا ّلادبعن دمجدّادبعو ا 4 د ُِ

 ناكو مذ ميفل 2 ةعافر هنا نع يقر ,للا مقازْنب ةعافرت دانه كر ىبح نب دبع نع نبأ قدح ى ىرجشلا دلل 1

 ظبي هايف ةكمامدقى ح ا نفعنب داع هلا * ناو 22 هلأ لسومل او اوهيلع هللا لص هللا لوسرعم ارديدبش 5

 لجرولا اذهيلان اناقف هانلك ةاتن ان ارازف لاق نينر ءامناإلا ةتسلا جور 8 لبق اذهولاق ةالجلش تمحي الح رابأر ةينثلا نم

 هللا ىلص" ىنلاب انمدتس دقو مالسألا لها مالسانيلغ درف ةيلها اهلا ميل هيلا نملاسف:تملاب' فطن يح هعدوتسش

 تاقفانا كام لوق ام لوقو ىجدب ىدلا لجرلا نإ الق انل يي ركياف ليل اوهيلعإ

 مكقلخ نةلاقدللا نردلخ انلق لابللاو ضرالاو تيل دال 15 نم لاق او ماس الا انيلع ضرعف لع ضعاف

 4 هنا. قحامتاف قواخلا ماةدابفلاب قدا قلاحللاف لاق نمانلق اهنو دعت ىتلا مانص .الاهذه ىل< نيف لآق هللاانلق

 قاو هلنا الا هلا إل ناَة داهشو هللا. ةدايع ىلا وعدا 0 هوما ويش نه هودتعل ناقجاهللاو اهومتلمممتا و

 ىلاءم نم ناكلالظ ايديلا قعد ئذلا ناكول هللاو ال انلق سانلا بصخغب ناو دمعلا كرتو محرلا ةلصو هللا ل وسر

 تدطف ءكمح لاو ءا رفعنب داممرولا 20 ةسلاولت >> انتلحار كيت :الخالا ن ساعو رومالا

 اهجا هي هيلا اوعدب ام ل اك نا مهللا تاق كيب لآ تابمتاساف أح دق اديس هل نلخ حادقا ةهردس تحرخا و ش

 ءاجدل لاق ذاسنم ىف اراملف ةكمىلعا ىلا تقج مثن مؤ لجر ىلإ تلقب لجرنونجم اولاقو يلع انلا عمتجاف|
 0 م م 3 5 .٠

 تير مس أرقاو فدو ةروس لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوجو ائيظو تنتسماو تقل هلم تهذام هجو ةعافر

 :؛ 0 نع ىدرلا مقار. هعافرنب ذاع ىبحن دبع نع 2 ىددخ ئرجشتلا ئ كن « ميهازبا 9[

 بلا جورخ لبق .ق !دهولاق ة روش تح السولار ة 4. هلا نم اطيهايف ةكمامدق ق حار عن ذاعمهتلاخإ ن ناووه ٍْ

 5 :ءاعدرق ةيلهاجلا :ميلستهيلع انملسف فوطن ىتد هعدوتدب لخررلا !دهى انانلمفهانلك هآ.ًرازقلا# راصت الآن

 لجرلا نبا انناقف هيج تاير اضل يكفي دلو طاق لص ربنلاب انعمسدقو مالسالا لها ٠

 لايالاو ضر اللاو تاومسلاق اخ 0 0 دلع :ضرعفأت لع رج عا تاققانا نكاد لوقام لوق ىدلا

 قواخملا مإ ةدابملاب جا قلالتاف ىلا ندمان اهم ديم ىتلا مانضالا هذه لمع نفلاق لل اذلق مكتاخ نفلاق بانل ّك

 ةداهو هللا ةدارءىلا 8 وعد ناو هومتلعم * ل 2 نم هوكيعل ١ نأ قدا هللاو اهومتام تاو عل :.ناق حا ما

 ناكاطاقلا وعدن, ئذلا ناكولدلق ساننلا تصخ ناودماا كريو محرلاةلصو هنلاكوسر يباو هللا الاعلا اليا ٠

 تفطقالاق ءا رع قل! احرف هدم سلك يستلا ين 515 نئح اتلحاو كينماف قالخ هلا 5 ةرساحمو ة 5- ..6

 اهح دم“ هيلا وعدبأم لاك نا مهللا تاف وام نلف سف تلا تايمتواف اعدام ح حجابق عام تتجرخاو ٠

 هللا لويد ناودهلنا اللاهلاال نزاّذينلا تحعصف تألم عت جرش ه2 رصف 001 هيبس ةح لق جررخاف

 هن ةرءاد نمالاقذاءءىف راي 2 اعاىلا تجنب 3 "لإ تن اقأ ل 2 | 07 شأن م

 * ء

 اقر 0 هايج

 و ع هع



0 

 7 ةلصلا و.ربلا بانك

 ىو

 ' (6ج) 0 عةملاورلاباتكذ 2 ع2 ( صيخلتلا مم كر دتسلا )
 اناخ دفائججح تارج اهلاءاسنلانمةوسن يف تنك ت لاق هموق نمةأما قراط تن مم نعهيا نع يملا

 اهو رن ركذتل نكلا ءاشنلا رسما تلاقف تؤ رظلا نعامل ًاسءاستلالمؤل تلاقابنعهللا ىضرنين وللا ما ةشئاعىلع

 ناف نك ركس ام ن .ئتجاو هللا نيقتافلسو هل ار او هنيظ مل ىلص هللا كودو .دبعلع اهض ريك ل عر انا

 حيحص ثيدح اذه# هنينتحتاف اهيحءام ركساناوما زح ركحسم لكلاق 2- هلا و هيلع هللا لص ةفإ ل وسو 5

 * هاج رخي لو دانس الا ١ ٠

 ثيللاانث (الاق) ثيللا نب بيعش وىناانث مكسحلادبعنب هللادبع ندم انئثب ومي ندم سابملاوبا م انئدح ,
 هناهندخ ىبعشلازا هيدح قوكلا ليصلاو يرشلاو ا هيدح يلا دمجحلا ريثك ن دلاخنا تيبح يلا نب ديزي

 ارم ريمشلا نموا رخةطنحلا نمذا ل وهل اوهيلع هللا لصهنلا لو سر لاق لوقت هنع هللا ىضر ريشل نب ناهع 0

 دانسالا حيحص ثيدح اذه ركحم لكن عك !ما اناوا رمل لان موارمخ رمتلا نموار م بزل نمو
 « ةن رش الا نبات عا ةاجر و

 همه ملا ردا ان انكوؤس ©
 عيا ةووا 3 نايفسن بوعي فسووا ان ىسرافلا هوتسردن رفعج نب هللادبع دم وا 4 انربخا ©

 538 هللال وسر تسالاق ة ةسبع نبو رم نع ةماما يا نع ءلاس سابعلا نع رجابملان دمحشانن يبلحلا مفاننإ

 هللالوسرلاق ىنلاامو تاقىانالاق 5 تناامتلمف فختسم دئايحوهو 1 وفو تنبأم لوا يف سودا اوهلع

 طرش لع حصص ثيدح اذه «ةلصلاوربلاب ماحر الا لصوتو نانوالا رسكتو هللادبعي ناب لاق كلسرا امبتاف

 * هاجرخمملو نيخيشلا
 © ان ربخا

 انلخ دفانحجح تارجابملا نمةوسنيف تن. تلاق قراط تن مص نع هنا ن بنا نايكي نعي ررجإ

 تدتزماقلال راو زمام زي اع نار لو مق 5 تلاّتق ور ظلا نعال اسر ءاشنلا ل مؤ ةخئاغ لس

 مارخ ركسم لكلاقإ سود ١ او هيلع هللا لص هللا لوس رزاف نك ركسي امنينتجاو هّللانيمتافراسوهل ار اوهعرط

 ؟ ا أمد م ا

 0 نبدلاخزا بيبحىلان ديزي نع ثيللاانث (الاق) ثيالا نب بيعش وىفا ان نم كلا دبعنبا ان ”مصالا 6 ان 98

 هللارص ةللأ لوول :لاق لو ريشن ن نامنلا ممسهلا هيدح ىبمشلا نا هد ليش ىرسلاناهبدح يتاددمل

 ا اك كاوا لاا رخخ بيبزلا نمو ار ديم كلاب ا رهتطملا نمنا لسوهل اود

 ه لمًتيلفدنلا اًدهوهوكر ىرسلا(تلق) -بحص

 - ةلصلاو ربلا ب ادك لوس

 قمل - وهل او هيلع هللا لص ىنلا تلا لاقةسيعز , و رم نع ةمءامأ ىبأ نء[ اس نب سارعل [أ ٠ نع رجالا ن 4 دمج

 لصوو نانوالا م ناب لاق تارا ام تاقى لاق تناام تاقق فختسم ةكع وهو فس اما

 «(خزنلملا, ريال
 مييهاربا د 2



 تك اكس اني سا طف دينيس: يسيل ىلا عدس

 (هع) ا. هعةرشالا باتك بر ج57 ١ 1( نوتللا كر دتبلا)

 هءاج خم لو دانسالا حي ثيدح ا ذه: ىطعا اي نانمو رجلا نيدو هبدبلاو قاعةمايقلاعوب ملال طنب الدنا

 اص ضن دواد ىندخ يةرواردلا 0 ملص يف 37 نسأل كل سشن 00 ,لدملا ذات نىلع م اذن اندحاوو

 0 اسانو اههتغ هللا ىذر باظلللا نب هيف قب دصإا ركبالا تادبا نعومي نب هللادبع ن ملا نع

 كيلا هظعا او ركرذف لسا اوهيلع هال لال ود ةذؤ_ كوتا رمل مسودلااو اوهيلغ هللا لص هللالوسر

 00 رئابكلا ظعا ناىبر بخاف كلذن ,ء هلأ اعاوركو هللا دبعىلاىبول - راف هيلا نوهش لع !مف م دنع ن نكرلف

 ملسومل اب اود.يلع هللا لض هللا ل وسر مو.خاف ةراديف هو ا ىتحامتج هلاءاونووكل ذ اوركتاف مهت يخاف مت اف

 رز مذ لك انوا | ينزوا اسف لتقو ار لا برشن ناني هريفنالجر دخن ثا رساىف كولم ن م اكلمنال او

 هلع 0 يالوجر ناو هنم هودارا 'ىث نم منتعملا مر ال هناو رجا ب شيلا راتخافىفانا هولتقوا

 ماس ىئاهمدهناسوو توعالو ةليانيعبر اد تجمل كلا ريتش اممرشن دحا نءام ابيجم انللاق لسوهلاو

 * هأح رك ( 1و لم ل طرش ىلع حرك ثيدح اده * ةياهاج ةتيم تام ةليل نيعبرا ىف تامزاف ةنجلا!مهيع

 نب ديعس نع ثر الان ورحت ربخا بهون هللا ديعانن صن نب رجا بوقمينب دم سابعلاوا م« اندح ٍِظ

 ملسومل اد اهني ا لخدف يح ىلالو اارملا نارسهنإ هللادبع ن دش نع لالهىا

 نوبرشن مها نينمؤلا م١ ب لاق اهدر ىلع نوربصي فيك تافه اه رخ * لمؤ اهدرب نعو ءاتلا نع هلاس تام

 رمخلاٍل و رشن ىتما ب نا لون هتعم لس وهل ١ اوهيلع هللا ليص ىبيح من ابو هللا ق دصترا !اة:الطلادلل| مهاب ريش 2

 .٠ عر 9 ' 3 » -

 نايح ينا:نعرزجان. ىدعسلاة ريثما ن ىيحم ابنابوتا ندمان لدملا سوم ندم ن هللاددع# ىربخا ©

 هانم »

 تاكو الر أرسلح ام ايو رو كب ا ناعنا ةنا ١. نعهللادبع نملاسن ء1طاصن دواي :”د> * ىدرواردلا

 ىريجافي هلا اساو رن هللا دبعىلا ىنول -رافرلع !مفمدنع نكيرلف رثا |يكلا رظعا 15 هيدا هعرناولا

 برا م ريخاف هراديف هوبا 5 > ابيع ةيلاول وتو 0 م ٍْخ بيز ديراكج ١) ظعاىلا

 را نشب لا نينو ريف الجرذخإ ليثار اى كولم نم كلمنا لاق ملسو هل اوهيلع هللالص هللالوسو

 هللا الع ٍناوةنم ةودارا* يش نم عنتك لب رمال ةوزمر اتخافدرلتقو اريزتخ ملل كاوا يزول اسفن لّتقوا

 مرحالا « يشهنم هتلاةميفو توعالوتلإ نيعبرا ! ةالضهل لبقتف ار رشلدح | نماملاق مسودلاو او هيلع هللا لص

 « ةيلهاج ةئيم تامل نيعبرا ىف تام نافةنملا امهيلعأ
 يف لبدإ ججاي 8 ملسمأبا ا ملم ن هللا دبع نب ديم نع لالهينا ن ديمسنع ثراملان ا ورمت

 مم ! نينمؤأا ماا ل لاو أهدر ىلع لو ريض 0 تااَهف اه ربل 3 اهدر نيو ماشلا نءالاميب تايكافلاع

 | ننمأ ا هع لا ىلص ىبح غلب و لا قدص تاق داع ا هل لبق م انا ريش بويرشب

 يره يخا 3 اهرأكلا و لوري دوج دبش لاق اذك (ت اق) (م 30 ميسا ريغب | مويسلز 1 ورشي يتم

 هن عطقنم دنس ف

 1 7-0 انآ 0 1 5
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 6 4 7 . عةبر .ءاللا نا 4 ١ ش 4 صيخلاتلاعم 2 دينا 2

 ب ترش نم , لاق ملسو هلو هيلع هلأ ىلص هلآ ل وسو ناامبمع هللا يضر ورجح نهللادبع نع ماع د نعءاطع

 1 ارش 00 ا ةالصدل لبقملامم ركسل يف اهم نِنرْسْلأ مامونيعبر | ةالصدل لب لام و 3ك فر

 ٠ لابملا نيعنم هيعسينا هللا اعاو امح 20 مم يك ىلا امرشا ماموب نعبر اةالص هل ليغ ل |ممركسق

 * هأح ري داع ةسرالا مي ل ع را لا يس لكلا نيعاموىل اق

 ناثراملان وزع [انيه ونابنا م كب ع ن هللا دبع نيدممعانس بوقع نب دم سابعلاوبا 4 تمدح 2

 ايناامهنع هللا 0 لاذع نعةلا نع هبادج بيريتكب ن ورم نا هن دج ثراملا نيورمم

 املسفارلع اموايندلا هل تناكاعاكف ةدحاو ةيما ركس ةالصلا كرت نملاق لج هل او هيلع هللا لص لال و-ر

 الا لابلتا ةلطانو ل لايلطاذل 2 ١ مق ق1 لاتت ما لعامح ناكا ركس تام عبرا ةالصلا كرب نمو

 # هأج رخو هاند الا ميك ثردح اذه# ميج لها ةراصع

 ١ ناماسنب رمتولا |: 7 0 يحن 0 نب ىيحباش يف ابي كش بوعي ندم هللادبعوا « ارب رجا ٍِظ 0

 اهيلع للا لص ىيبنلان هلع هللا طر ىسومىلا ثيدح نع د ةدربابا نبا رب رج ينانع ليصل تل 9

 هللااَدس رمح نمددم تام نمو رحيسلاب قدصمو ل ملباقو رجلا ندم ةنحلا نواحي ةيالاث لاق مسودلا و

 1 ثيدحا ذه« مبجورف م ررانلا لها يذو(١)تأسم وم اجو رف نم جر خم رمأ لاقةط وغلا رهنامو لائق ةطوتتلا رهن نم

 | 2 . « هاجرخم لو دانسالا مب

 ! اال سوأ يبا تك ل ادعم ان طافسالا لضفقلان نااغلا أب 1 5 اذا نركب وا « ان دح 9

 ]لاق هنا ابوه اوهييلع هللا لص ىينلا نع هب هنأ .ع ثدحاملا أس عمم هبا ججعالا را لن .هللادبع نعل الب نأ ناملس

 | هةيوجاع م11 7 أزل اىا ميم رسبكب ةسموم عج تاسمؤلا 9

 هللبق ل ركسفرطلا برش نم اعوفرصو رن هللا دبع نع ممصأع نب مهن نءءاطع نب لمنع ةمل-نب 6 دام رف

 هللا م رشد ذم كلذكم ارش نامامو نيعب را ةالص م > ام رش برا ماموب نيرا ةالص

 , «سيحص هرانلا لهادي دض لاقلابملا نيعامو ليقلا حلا نيع نم هيّمسنا هللا ىلع امج ناك اهم ركسف

 لاقل وهلا او هيلع هللالص ىبنتلا نعوم نهللادبع نعهيأنع.سيعشن ور< ىنثدح ثراحلا نإ # ورم »

 اك تاررم عبرا ةالصلا كرت نمو ايا .اعامو اسدلاهل تناك ا كيف مدجاو عرفا الملا 1

 ,نإهعم (تاق) عيعص * منهج لها ةراصع لاق لايملا ةئيطامو ليق لابملا ةنيط نم هيمسنا هللا ىلع انس

 «ادج بارغ وهو هنعسهو

 4 لع هلئا لص ى 3١ نا ىبومىا.نع هيدج ةدربابانا رير مج ىف ع نم كيلا لع تاز نامل نإ ا

 كلاهاهس ا صدمات نمورعلا قدصمو مجحرلا مل ااوزشا :مدم ةنملا نواخدب ال ةنالاثث لاق سوال و

 مسك * هج و رف جير رانلا لها ىذؤي تاسموملا جو رف نم حجر رملاف ةطوغلا يانعال ةامودلا ديمو

 نءهيبانع ثدحب املاس عمس جرعالا راسب هللادبعنع لالب نب نامل نع يما يتثدح 4 سوا ىنانبا »ف

 | عاام ّن نائمو رّمحا نمدمو هيدلاو ناخد م هللا رطن اللا لاقدنالسودلآو هيعمل لص يتلا

 - ىدروار دلا و
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 (:ج) معلا تاكو ١ )6٠40 6«صيغلتلا عم كر دتسلا)

 اامراثواه اهرصتعمو اهرصاعو را نعل ى لات هللا ثا لاق متمتقدص لاقر ٍطاهده هللا لوسراب مناولاق هذعأ

 اهذخا ما ولعفف اهو ذحشا لاّدف نيكساع دمت اهنعلك ١ اوأع رتشمو اهعاب وهيلا | ةلومحلا وارام احوابدفاسوبأ

 اعانكلو لجا لا لاق ةعفنلا قاقزلا هدهيف ن !ساتلا لاف قا قله قرخم لا وهل 1 هتلع هللا لص هلا كوع

 اذه#«ثردمحلا ىقضعلا لعد.َر : ممضعب و ال لاق ةقالاوسو [كينك انا رمع لاقفهطخس نماهق الش ايضعلمتلا|

 « هاج رن لوداتسالا حيبص تيدحأ

 دعس ن كلام ناىدانزلا » نيسح ن كلامى ربخا بهو ناابربخا لادبع نب دمجأبلا سابملاو6 اندح» ُ :

 ةسسسساسل

 1 للسوهلا اوه_يلعمللا ىلص هللا لوسرنا لوقتامبنع هللا ىضر سابعنب هللادبععمس هناهيدح يبجتلاأ ْ

 اهعيانواج راش وهيلا ةلودحلاو ابلم احواه رصتخمواع رصاغو را نعل هللا نا دمحجان لاق مالثسلاو ةالصلا هيلعأ

 * هأج رم مو داتس الامي ثردح اذه# اه اسم وامقاسو ا,عاتبموبأ

 رمت نا نع - مقأنن ء ب ونأ نع ةبعش انربحلان ل ديان ةيالق وباانن :تواطنلا جلت زرنا « انربخا»

 'اذده» ةرخآلا قاع رشا. دلايف را برش ن ملاسو هلكو هلظ هللا لص هللال وسر لاقلآق ابنع هللا نخر

 *« تايلا اذه مقان نع حر !

 دحم نَر زعلا دنبع انن دام نب ميمنانن ىدج ان ينا رعشلا دم نب لضفلا ندم نب ليعمسا « قربخا أ

 هيلع لا ىلص هللا ل وسر لاقلاق امهمع هللا ىضر سابع ن نا نع ةمركع نع ورم نان ورمنع ىذر.واردلا 5

 * هاج رخع ودان الا يمص رش لك حاتفنم !همافرمحلا اوبنتجا لسو هللاوبأ

 0 نيل نع ةمللس نام اننا نوراع نبدي انندوعسمن دعس ان ىوبحلا دمحا نيدمح سابعلا وبا# انريخأ وف |

 ريسطا' 0

 ايمو يفالو اهمراشو اهن هن رصتعمو 2000 لا هللانالاق 9 * متقدص لاق ر ا هذهدللالوسرايرناولاق ٍإ

 امال تلايضغلمقا انها نكسلاو لجالاقق ةسفتل.قاقزلا هده ىف ناسانلا لاق قاقزلا ام. قرخ ملسوهل آو هيلعأ
 # حمر كم دطا | ىف ضنعب لع دير / موضح واللا هللا لوسران ث كنفكا ارم هطلت

 اعد ىرعتلا دس َن كلامزا ىدايزلا نينسخ نب كلامانت تهون اان . مس ادبعن ا مصالا # ادع وأ[
5 0 

 د لهم علل راو اهعاتضو' اهمسانو' امراشوهيلا ةلوسللو اهلمانو اهات |

 نور متن هللا دييع كثيدح لعامبنع هللا ىضز :راذيشلا قفا دقوةنعش كالو < با رغ حمم ثد.ددح 1

 أهل لع هللا ل وسر اهذخام اولمفق اهوذحشا لاتقنيكساعد#“ ا اونا ب رتشنمو اهسانو هنلاَدل ومحل او 1

 اع م هللا نا دمحم ان لاّدف لبربج هانا ملسو هلااو. هيلع هللا لص هللا ل وسر نالوقت سابع نا | ممس

 | هياط

 ؟ 0 1

 ةط 4 5 5

 * عفأن نع مي رجب ناو هللا ديبع ثيردتع ن بم تأح رخاوةيعش ثيدحأ

 يي 5

 * ميد ه رش لك

 5 راس رغ *ةر م الا ىف :اهرشإل اسدلاي رمل ب رس رع اهو وةرسسر من !ن عفان ن نع بوتأ ن نع# ةبعش ©

 حاتقم| أقر ذا اوبنتجا اعرقرم سابع نا ررع ةمركع نع ورم يلا نب ورم نع ىدرروأردلا ان 6 معيعأ و



 ل ا

 دعي باتكناكولانا ل فدل او هيلع هللا لصدمج ةما رشعماي لاقت نخاممتؤعا قيلت امعورخلان امال :

 لبا لوس زدنعتسنك يا رخلا وع كربخاس لاتفرخلا نك نع هتلأ سف رن هللادبع 2ك يةل<لاق 28 ٍْ

 7 . عةيرشالا باتكذ 0000 6 صيخلتلا عم كر دتسنملا )

 1 37 مف حانج تاماضصلا اوامحواونم . 1ننانلا عسي ل جوع هللا لزئاف' امونرشداوناكا ونام 8

 ةبعش تثيدحملت ا اًهْقتاانعا هاجرخب مو دائنبالا 3 قيادخ اذه#مهص تنايلليقرل وهل اوهيلعهللا لص ىبنل

 ش * ىنمملا ادها رصتخ ءاربلا نعقا حسا ىلا نع

 نا 3 ' كرا دسعت يما 8 ىدنرلارش نييعا اني ىف هايس د كر انربخا ©

 ا 3 ١

 اذ ل ومب م ا رار مول للا

 # ةاح ري لو نيقييشلاظ زدب لع حض ثردحاذه# كرنغلل الذع

 نءرادبم ربا تعي نإ أبنا مائادبغن للا دبع نب دسم أبا بوقميإ نب كم سابعلاولا م ان دج 9

 سايعنبا تيقف ةنبدملا تمدقف.هتنن لف اع متيبف هن قدصت ناكورخ ا: مي عيب مهل ناكدنا ىال وللا عرشنا

 ىرمغلو ةمايقلاءو ىلا كما نم كلذرخا ع كارواب ناكنعبف لزااكميفل زال عميس عباتك

 هءىذويلف 0-1 اده نم»دنعذاك نملاةم ا لح ىتحوه اميبف دجسملا فل 10 هيلع هللا لص

 هللاءاشامواقزىدنع رخ الالوقوةبوارىدنعرخ ال الالوقور غوار ىدنع مدح لوقيف هيون سانلال مخ

 تنقفلاةهوذ م اوليشت ود 1متاذكو اذكميقب هوعجأ ل سوفل او اوهيلع هللا ص هللالوسرلاةف هدنع نوكيا

 هراسا نع ياي ليوا اوعي هلام هللا لوسر ينذخاف هنع هللا ىضر ركبولا انقحاف لع 'يتموهو تيشف

 نوفرعتا سانلل لاق ردا لع فقواذا تح انيق هراسل نع ناجل رمان م ىناكمركبابا لعجو

 #3 م
 5 م ع ةرعب :ا|لاَقف حانج تاملاّصلا ارامعواونمآن ذلالع

 رخجا م رحب لز ال لاق سابع نبا نع ريبجنب ديعس نع فرصمن. ةحلط نع:ىعيتفلا و رحب «نمملا»
 * ( م خ) كرشلل الدع تاعجو را تمرحولاقو ضعبىلا مهضمب ةءاعبصلا ىشم
 هتنن لق مع هت هنُع قدصتت ناكو نقلا عين مع هل فراك هبا ينال وكلا حيرشن نمر لا ديعانب «# ته نتا »

 هب بات؟ناكد نادح ةمارم ايلات مار الفرا نعنع كافر اعين تيق ةسدلا تمد
 دّشاوهئ رمبأو ةمايقلاءوبىلا ؟سسا نم كلذ رخا نكلو مكلبق نييفلرلاكيفلزال عب دعب ىو باتت

 ردي تاون هللا ل وسر دنع تنكي بارا نع كربخ امس لاتف رجلا نك نغ هنل ًاسفر# نا ثيقل ملاقمكيلع

 هنو أر سانلا لم هيىدولف 'ىشرألا هده نم هاتنع ناك :رم لاق م هلوب + لخ قرح وح اييفاجسلايف 7 و

 اذبك عيت هوما لاةؤقز يدتغرخالا لوتتو وار ىدتع رخآلا لوقو رخ ةيوارو دنع مدح ل ل

 اي اوهيلع للا لص كاملوادو ندخل ركب وأنا :ةحاق لع «<تماوهو ثدبشمو تيهتفاوا ف ىؤنذي مث اذكو

 هذه لوف رغلا ش انإل لا ةقرخلا | لع ف قو اذا ى َج امس ىشم و.هراسكن ءولش يلرخ + اقرم انقل هرادسل ' نعىنابج |
 سس

 6 (م<)



 (4خ) 4 رشالا باتك) 614١ ( صيخلتلا مم ك ر دتسلا )

 5 بئاسإلا ن ءاطغ نعماور نملك نم ظحا هناف ىر وثلا نايس عيد مكحلاو ة هديل

 قال رع ل اشار 3 11 دوم نإ هلل ]د سع انئمزاح نيدحا انث ةفوكلابىاب ا 4 انربخا 9

 ةالصلا يفماقاؤا لسولا اوةيلع هللا لص هللا لوسر يدائم ناك لاق هلع هللا ىِصر رمت نع ةرسيميفا نع قاحسا

 *« هآح رخل و ةانع الا حبحص ثيدح اذه» يراكسوتناو ةالصلاا ونرش . ال لاق

 0 ندمجانت مامالا ريصن ندم هللاديعوبا انث ىراخت ىدنق رسيلا دم ندبجا يحب وا« ىنربخا »

 ىكرر# لاق لاق برضمن ةراع :رع ٌقاحسا ىنأ نع تايزلا ةزمحانت ءازوملا يبا نع دام نديم

 ادفَدي الا رخا ىلا ٍنولوفتاما وملعت تح ئراكس -مناو ةالصلااوب رقت الاونما ءا نذلا ماي تلزشرألا فان نيمهلا

 زافرألا فانني ميللا لاَتف دارا ىذلا رمع نم .قفاوت ملا مهله دا رمت ملسوهل او هيلع هللا لص ىبنلا

 1 اوهيلع هللا لصوبلا 18 7 امبعا و سانلل مفانم وريبك م اامهبف لقرسيملا ورجلا نع كنولسو

 أ رسيلاو رجلا اها اونماأن يذلا ا اتازف رمخلايفانل نيب مهللا لاقفدارا يذبلا رمت نم قفا ونملام .اكف هيلعاه التف رم

 هيلعهللا لص ىنلاا ءدف ن وممذم مب 3 0 5 ئهتناق َو> هوباتجافزاطيشلال م نمس جر مالزالا و باصنالاو

 * ماج رخنملو دانس الا مم ىيرتما دع فسر انتيعل رمتلاَف هيلعاه التفرمع لسو هلو

 | كامس نع عدلت ابا انويب مومن هللا دبع اننا نا رهمن. بحا اننراؤصلا هللادبع نب. دمج هللادبعوا م انربخا »

 نيذلا+اوخا فيك هللا لوسراب اولاقرخلا رحت لز زئامللاق اههنع هللا و طر سانعن | نع ةمركع نع برحنا

 لكي د | فخ . ل ويعطامف حانج تايعاضلا اوليعوا ويم نب ذلا لع سيل تل زيفلاقاهنوب رشب موا واط

 | * هاج رخن مودا بالا مك

 ن ءمرقنإ ناماس ان نبسللاب دعس يأ 9 ربل نشا ن فيس ندمح | : ىطاقلا لماك ندحا# انندح 2

 متاوخا س لاو وبلا ت تلاق رْثخا يرحت تاز امل لاقدنع هللا يضر هللادبع نع ةملع نع ميهاربا نع شمالا

 ماقاذ البسوالا اوديلع هللا لص 00 دانمزاك لاقرم نع ةرسم ميلا نع قاحسا ف نع « لا 2 2
 مشناو ةالصلا او ٍرتاللات ةالصلايف 1

 اون رقال تازف رثخا ىفانإ نيب مهللا رمح لاقلاق بريمن ةيراحنع قاحساىنا نو « تايزلا ةزع»

 لاَقق دارا: ملا رمت نم قفاوت ١ ماباكيق ر < ىلع لسو هلآو هيلع هللا لص ىتلا اهالتف ىراكس متناو ةالصلا

 قف اوت ملاهت اكبف رمع لعاهالتف سانإل 94 ريبك مل امهيف لق رييسيملاو رفا نعكبولئكبس ت تا زفات نيب مهلا

 « حيصاذه «برايانيمتار عاف ب الا ريشي ورا امتاَتيا زف رخل يف اذل نيب مهللالاقف دار اى ذلا هنم

 ف حيت «ىراكس

 | م واوام ن . ذل انناوخبإ فيك هللالوسرإب اولاق رخا م رحل ز زال لاق سابعنب! نع ةءركع نع #« كامس »

 يد ب .آلا 9 0 ع 00 : و 1

1 

 و 1 0 0 د 1

35 
 هم

 ب6 تا -

 8مم
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 66( ج) ١ (ةبرشالا باتكذ 60 ( صيخلتلا عم ك ردتسلا )

 نث امض ممم ولق ىف سيل ةوخا ا واكو لاق ىناذه لمفامامحراف ٌوريبناكول هللاو نالفىخا اذه ىبلعف لوف

 نن ذلا ىلع سيل لجوزع هللا لزتاف دحا مونلتق نالفو ر دب موب لتق نالف نطب يف هوس جر يهنيفلكتلا
 *نينسم ا بح هللاو غلب ىتخا ومعطاعف حانج تا تاملاصلا اولواوتما

 نمحرلادبع مدعتفر جلا مرن نا لبق جالو لجراناعد لاقدهنع فاىضر لل ْن ءيملسلا ن ء,محرلا دبع ىلا نع

 8 ا,تاواملوا اذههح ب واةنالثنم تلاشسلان 1 ٠ ءاطع ىلع هيف فاتخادقو *هاج رخو دادس الاب م كر ذخاده

 رع راادبع انندح لبنخ ندعاانت يش وبلا هللادبع ولان ىربنملا يركز باه انندح 6 ىتا لا هجولاو )ف

 نمح راادبع ووه ناك لاي 3 ضو لغنغ ء نم لادبغ نا نع بناس لا ن ءاطع ٠ نع نايفس انب ىدبم نا

 10 مث او ةالصلا

 هللادبعن.دلاخاينا ده رسم دسمان” ىجتشوبلا هللادبعوب اان ىربنملا ايركز ونا هانثدح#« كلاثلا هجولاو »

 جي > سوماق»* ركسلاوه كر ءاثلاب ثلا )١(

 «( م)طرشلم ( تاق آلا
 مرحن نالبق راصنالا نم لجران اعدلاق لع نعئماسلا نم رلادبع يلا نع بئاسلان ءاطعنع 4#« ناس »

 1 نب ءاطعنع نايقس ان””ثىدبمنا لاقو «هنع ديلولا ن نب هللادبعو م كولااذكه مب ص ىراكس مث ناو ةالصلا

 انيك هيفوهل -راف نمحِرلا دبع ىنأ نع ءاطع دي ناحطلا دلاخلاقو «هن ىلع نع ل نانع بن اسل

 د حصالوالاو وم ديعام نودياع ٠ نحولاف فرغلا ةالضل الع

 . ليارساو

 : نم سان لاعب تر ؤبتنم متنا لوف هلوقولا رسملاورخلا امتا لجو نع هللا لزتاف نئاغضلا مهم ولقىف تمقوف

 ْ (ايدحو )تكايفس انب ديل ىلا نب هللادبعانن جلل: ن . ىلع انت ظفاحلا بوعي ندمخ هللادبع وا انندح 9

 | بئاسلا نبءاطع نع نانفس ان ميكو ان لنح ندجاان ىجنش وبلا هللادبعواانن ئرنملادمن ئين ايركزوا

 | قراكس متناو ةالصلا اوبرغنال تلزنف اهف هيطسبتلاف نورف اكلا اهما الق ًارقق برغلا مه. ىلصو فوع نإ

 .اوبرقتال تاززف اهف, طلفت نورف اكلا امااب لقأر تف فوع نب نما ديعمم لضفرملا نلونرشد م لجرو

 ا هيلع هنلا لليض ىبنلا تاوصا ا ارق دفا أماءط عنص نم رلادبعنا نمحزلا ديع ىانع فاسلا ن ءاطغ 0

 | مدع امزودءاع نمو نو دبغتام دبعا النورف اكلاامااب لق ًارقف هنعاللا ىضر بلااطىبانب ىلع مهف لس وهلا

 اايلكدساسالامده# تولوشام اوماعت قح ىراكس متاوةالصلااو رش الاونمآ نذلاام!اب لجو نعهللا لزاف

 | لوقت هتيهلو هنارو هبجوربالا ىرب لجرلا لمج اوك إلف ضعب ميضعب ثبع اولع ا ذاَيح اونرسشراصن الا

 .تمعق وف نثاغبض ممولق ف سيل ةوخا اوناك و لاق ىناذه لمفام |> رافؤ ريب فتاكول ناو نالق ا يبا دهلمف
 نهو سجرىه نيفلكتملا نمس اءلاقف تن ا لبف هلوقىلا رسمللاو رجلا امنا هللا لزتا ناذْضلا مم واق ىف
 أ اومغط|وف حانج تاحلاصلا اولمو اونما نيذلا ىلع سي هللاِلَر ادحامولتق نالفوردب موب لتق نالفنطب ىف

 أاوبرقت ال تليف اهف هيلع سبتلاف نورف اكلا اما أيل ” توا ول نر نع رادبع مدقرلا

0+ 

 مسمع سيعع



 (هيج) ٠١ شارتالا بباتكل. موج ٠ ( صتخلتلا مم كر دتسلا لإ
 ن.ىرجانثيربراوقلا رمتنب هللا ديبع انثيديملادمسنب ميهاربا ندمان ظفاحلا د عبي ن هللا دبع # ىتثدح 3

 هللا لصةنلا لوسرل مضنانكتلاقامما امءانلا ىطرةشئاع نع ةكيلميدا نبا ىثدح ثيرملان يثبرملا ىدح ةرامعأ

 « هاجر خيط ودانسالا ميج ثردح اذه ههنا رشل ءاناودك اول ءاناوور وبطل ءانا ةرمخىلاوا ثالث لسودلآوهيلعأ

 ةزمح نب ىبح انثير وصلاك رابملا نب دسم انثيديبلا مثيهلانب ميه ربا ابني ىض املا دا نب ١ ركم # انثدح 8|

 هللا لص هللا لو سرنا هنعهّللا ىضر ةربره وا ينيخلاق هيدخ نيسخ نب هللادبعندلاخ نادقا ون دز ىتدحت|

 ةرخ آلا يف هبرشدمل ايندلا ىرخا برش نمو ةرخآلا ىف هبساي ملانيندلا ف ررملا سبل نملاق لسو هل آوديلعأ
 ةنجلا لها بارش وةنإلا لها سابللاق متت رخب الايف ام برش ايندلا ف ةضفلاو بهذلا ةباى برش نموإأ

 * هاجر لو دانسالا حيبعص ثير دج اذه.# ةنملا لها ةناوأ

 نب ذاعم اني دج يثراكاروصتمن دمج :نجرلا دبعانت دادغبب كاسلانيدمحا نت نامع ور مويا« انن دج »|

 ىلسو هلاو هيلع هللا ىلع هللا يدنا قلن ةملس نع ةداتق نب نوج نع نسجلا نع ةداتق نعيلا ىن' دحماشعأأ

 لاق ىلب .تلاق اهيتغب د دق سيلا لاق ةتيميل ةيرقيفالاءامي دنعام تلاقف ةأسادنع ءامعاعد كوب ةورغيفأ

 ' * هاجر لو دانسالا مح ثيدحاذه»«ابغاب داماكذناغأ

 نايك 11 عر نب هللا ديبعانت ىرافتلا مزاحنب دمجا اني ةفوكسلاب ىيبسلا نمحرلادبعز ىلع « ين ربخا |

 اب للا لسسو هل او هيلع هللا لص يننلا نعامهنع هللا ىضر هللادبعزب رباج نعران دنب برا نع شمالا نعأ

 5 موثكن ةعب راند ججاجنحاتت جرفلان 2 دادغب ىفاشلا هللا دبعنب دمج ركب وا « انربخا ٍِ

 نم, نيتليبق ىف نما مب رحل زيلاق امهمع هللا يضر سابعن ا نعريبج نب ديعس نع ريبجن موثلك هي انع ريبج

 هروبظلاانا ةرقت لوا تالعلإللا ارم لس وهل اوهيلع هللالص هللالوسرل مضت تناك امنا ةشئاغ « نعإ»

 ١ * مسيعص يهنأ رشلءاناو هل اوس ءاناوإ

 لال وسر نا ةريرهوبا ىتثدح لاق نيسح نب ةقلادبع نب دلاخ نادقاونب ديزي ىتندح ةزجنب « ىبحي »|
 ل هءرشنملاب هلا ىف رخلا ب رشنم : الا قفل ١ اسدلا ىف 7 رملا سبل نمل اقل س وهل اوهيلع ا د

 .ةنلال ها با رشو ةنملا لهاس ابالاةم ةرخ الا يف اه برش اين دلا فةضفلاو بهذلا ةيبا يف برنت نمو
 « حيمص» ةنملا لها ةن وأ
 ءاعاعد كوز ةوزمتىف هللا ين نا قبحلانب ةماسنع ةداتقنب توج نء نسم ا نع ة داتقنع ماشهإ»ب ش

 «سبحص هابفأبد امك دلع زيتا اهمتغيددقس لالا ةتيمىل 1 رقيفالا يدنعام تلاَم 5 دنع نم

 اذا ىنعن را وه رملا و بيلا لاقت هنا يلسوهل اوهسيلع هللا ىلبص ىننلا نءرباج نع رابدن براح نع «# شمالا 2

 *( م )هننملا يش هعمبس #اعيمجاديشيا ْ

 مس

 عاب ا 1 و 1 3 3: 2-00 3 : 001 5 5 8 _ 8

 لئابقنم نيتليبقيف رذعا 7 لري لأق سابع نانع ل هبا نع ريبج نب موثلك نب 03 590 ٍِظ ْ

 م امدلا ف ريرحلا.سبل نم

 لا ٍِق ةسبلب
5 

 ( اميجادبتتلا اذا ينمي رجا وهرُملاو سس للا 6

1 



 ٌْ - دا 0 - يركع 0

 ا

 20 هس

 ج١ د نيل 4 فيقألا باتك) 6( .( صيخلتلا عم ك7

 0 « هاج رخم لو دانسالا حي ثي دح | ذه هنم برشف ماقوهو هيف عركك ءام

 2 نع ةيلبزا داما ةدابعنب حو 188 ةماساي بان: ث راحلا انب , ئطاقلانيسمحلان هللادبع « يتربخا وف

 0 ءافسلا ىف نم برش ناىمن لسو هو هيلع هللا لص ىنلانا اع هللا ىضز ةشئاعنع هسا نع ةويعنا

 * هاجر خم ل و دانسالا حييحص ثب ةحادهو ةتكنن كلذ

 اين ةعمز انن ىرافتلا ماعلا انن ىتاغصلا قاحسا درب دمم ان بوقعي نب دمج سابعلاوا 4 انثدح 9

 ثانتخا نعراسوهلآ, اوهللع هللا لص هللالوسرىهأ, لاق امهنعهللا ىطر سابعا نع ةمركم فما عون ةملس نع

 هيلع ترا 2/1 ات امسيىلا ل يللا مال سيد اوهيلع هللا لص اللولو هنع ىهنأم دعب , الجر ناو(١) ةيقسالا

 ا *هاج رخو ىراخبلا ظارشيإل حي ثيدح اذه#ةحهنم

 بوا ابنا ل يعم ان ددسم اننى يحن دمج ن ىبحب ىثدح ظفاملا بوتس نب دمج تلادبعوا # انربخا

 لاق ءاقتسلا ف نم برشب نأ ىهن لسوهل اوهيلع هللا لص لا لاوسر انآ ةنع هل 1س خرم ره ا نع ةمركع نع
 *«هاجرلو ىراخإلا طرشلع مرتي ةيخ تج رف ءاقسلا ىف نم برشالجرنا  تئباف ب وا

 ماشهوا ميركلادبع نليممسا انثىتاعنصلا كرابملا ني ىلع ان ىدادغبلا دمنب دمج رتمجو ا 4 ايريخا»

 هللا دبع نب رتاج هنع تلاببام !دهلاق بهو نع ليقع هينا نع هينمز, لقعمنب ليقعن ميهار | ىتثدح ىاعنصلا

 متدقراذا باودالا اوةلغو ةيقسالا اوئكوالوقش نر مسوهلاو هيلع هللا لص ىبننلا نا يربخ| و قياصألا

 ناو هنم فرش ىومقسلا دج ناو هلخداقاغم بابلادجمل نافل ناطيشلاز اف مل .طلاو ب ارشلا اورمخولبللا

 ادوع هيلع ضرميلف هب هرمخام هانالكدجا دب ناواقلغماباب حتفملو ءاكو لإ كوم ٠ اة رطال تالادسو

 0# اجرخم+و دانس سي

 #« ىنابحإ» . اصخلم ممل نم 5+ ءانلا هنم برشنو جج راخىلا ةءرقلا ةفش تاق نا ةيقسالا ثانتخا ()

 « هاو ىلع (تاف) حس # هنم ب رشف ماةوهو هيف عركف ءامنم بو دب لسو

 ب رشد نأ ئمأ شو هل او هياع هللا لص ىنلا نا ةثئاع نع هبانع ةو عن ماشه نع ةملمن #« داح »

 ش « (م) هنتني كل ذ نال ءاقسلاف نم

 ثانتدا نع لسوهللاو هب يلع هللا لض لاوس ىه نما أع نبأ ع ع ءمارهون 5 نع « ةعمز »

 تبج فن هئنتخاف ءامسىلا ليللا نمماق لس وهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىهن ام دعب لج 2 ناواطلمالا

 هل آو هيلع للا ىلص هللالوسر ناةرب رهيفا نعةمركع نعبوا انا ةيلعز !لاق اذك( تاق)( خب ) ةيح هنم هيلع
 ا 1 لاك ا تاق بواالاق ءامسلايف نم ب رس نأ هن ملَسَو

 لو ناك لس وهل او هيلع هللا لص ىلا لا رباج قرم خأ بهو نع هب هبا نع هبنمني لقعمن ل ايفعن 4م تارا ِظ

 .بابلا دج[ نافى دان ناطيشنلا ناف ماع مطلاو بارشلااو ”رللا عدنر بارزا أوةلغاو ةيمسالا أو 5371

 هنو هكا كدحا دج لاواهل .أناب اب مستف.الو ءاكو لحلو هنم برش ِّت وم ءامسادج ل ملا و هل دادلغم

 * معي # ادوع هيلع ضرميلو
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 (2) ف تالاباتك) عاش 6 صيخلتلا مم مكر دتسلا)

 1 «ءانالا ىف سفنتلا نع ء ىهنلا يف

 نب ثراهلانع ضايع نء سنا ابنامكحلادبعنب هللادبعنب دمأبلا ثوتمي نب دم سابلاوا 4 انثدع »
 كدا سفنتي الل لاق 4-0 هل ”اوةيلع هللا ىلص ىنلا نا كنع هللا ىذر ةر رقه ىلا نع4-# نع ىسودلا نة رلا دبع

 دانسالا حيحص ثيدح اذه *سفنتي : هنع هرخ ولف سفنتر نادارا اذان كلو هنم برشد زاك اذا ءانالا يف

2 3 

 دم ن دمج 0 تارا نيسان هللا دبع (يرعاو ( ئرادلا ديعسْم نامع 5 هيففلا رضنلا ونا 4» انيخلا ِه

 لاق ىلا انا :ع ةرهز ىلوم بيبحن. بون نع كلام ىلع ا رقامف ينعم ام (الاق' )ىربلاىسيعنبا

 ودمر كهديودس َ اوص ا هنع هللا تفزئردملا دايعصرواا ل اخدف مكملاز ' ناو مدنع ايلاح+ ا

 :أ ءايالا طما لاق دحأو سفن ىو را اليا لجر هل لاقف من لاقجا رشلايف ا - سول و هيلعهلل | لص

 * هاج رخم لو دانسالا مييحص ثيدحاذه «هقرها لاقىذق تيأرنافلاق سفن مث كيف نع
 ىتادح دقاو نب نيسحلا أبل قيقش نب نسحلا نب لع أبنا لاله ن ميه اربا اني ىرايسلا سابعلا وبا م انربخا »ف

 ةرعش هيف تنا ف هع ا وهل 1و غ هللا لص يلا قستسالاق بطخا نور ا كيمو

 ةقاط هسأر يفامو ةنسنيعسنو ميرا ناوهو هث أرفلاق هلجمبللا لسو هلآو ةلع هللا لص ىنلا لاف اذا

 4 هاجر ملودانسالا حرص ثب دحاده# ءاضسب

 نسحلا نع ىميتلا ناولس ىثربخا مصاعن ىلعانب مركم نب نسحلا انن دا غيب هيقفلا نالسنب دمحا م انربخا لف

 نم بون ذه لس و هل او هيلع هللا لص ىبنلاىفا لاق امهنع هللا ىِضر سابع نا نع ريبج ن ديعس نع لسم نإ
 ب

 الاف يقتل م ء ةداتقىلا ثيدج ىلعاَفناو( خ)ءاقسلا قد
 برش.ناكاذا ءايالا 3 لى | سفنال لاقاعوف ص ةرب سه ىفأ ن نعةمت نع يسودلا ن رلادبعز. # ثرا اجلا ٍِ

 5 - سلال ومرخؤ نكلودنم

 ايوفرمهسأ تر 10 ةداتقيلا نولادع نع هيلو ن هللادبع ن قاحب ا نفل ىف نب 0 نع# نأبا 0

 03 ) مخادخاو سف برش كب برش اذا

 لايف د 1 تونا لج دف ناو دنع املاح تنك لاق ىنهملا ىنتملا فان ع سييج نب بوأ نع ء# كلام »

 يورا الينا لجر هلياقق من لاق با رشلا يخفنلانع ىفدلسوهل اوهيلع للا لم "ل كيم لاو سلا

 « حربص» هقرها لاقىذق ترأرذاف لاق سفن مكيف نع ءانالاطما لاقدحاو سفن

 هس 0 هللا لص ىنلاىق دنا لاق بطخا نور# كتدءجدشس - يم وأى م كي دقاوز جي نيسحلا و

 هسأِر ىفامو ةئس نيمسل و عب را نإ رخو رف لاق هلج ميلا لاقف اه" دخ اف ةرمش هيف تن اكف ءاع

 معي ءاضر ةق اط

« 

 4 ع

 هلآ و هيلع هللا لص ىبنلاىلا سابعن. نع ريبج نب ديعس نعرلسم نب نسملا نعيجيتلا نامل انا مصاعن. © ىلع )ف
 مج
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 4 امال 0 هللا 7 ور 2 درابلاءاملادبعلا 82 وانا

 («ج) : (ةرشالا باتكذ عس) © ضيخيلتلا عم كر دتسلا )
 أ ني رهوجلا ديلولا ن فلخ انبىدبعلا باهولادبع ندمت آنب ظفالا بودمي ندم هللادبعونا# انيدح
 [ديسزاالا لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص هللالوسرزا هدح نعهبان 6 تديهص نب ىف ص نديجادبع ن نيم

 * هأجرخم و ذانسالا حب ثيدح اده#عءاللا ة هرخ لاو امدلاىف ة هب 0

 | ن هللادبع رزوبا انتراوسنب ةنايش 9 ىنيادملا حود نإ هللادبعانم ىذاقلا فاخ نبل ماك ن.دمحا انبدح 9

 1 هيلع هنا لص ا للة ىذر ةربره ىف انع تبررخ نب نمر ديعن كاخضلا انير ,ءز نبءالعلا

 اذده#درابلاءاملا ىرم كوراو كمسج كل حصا 1 هل لات : ناةمايقلا مودبعلاه بساحتاملوانا لسو هلو

 # مع دانس الا يع ثيدح

 ىتربخادمجن ب زيزعلادبع ان سيواىبانب ليعمسا ان دايز نب ىلع نب شلال قاحسا نركب ونا 4 انربخا 9

 تذملاءاملا هلقيستس ناك لسوهل.ا او هيلع هللا للض هللا ل وسر ناامع هللا ىضرةشئاع نع هبا نع .ةو عنب ماشه

 *هأج رخ ولم م ط رمش ىلع حوص ثدإ 0 ءاتسلات وب نم

 اينريعموا 3 ركاشن ديم ن رفعج 3 دادغس ىوحتنلا دايز هللا ديعنب دمت ندعاليس و4 انيدح :

 لسودلاو اوهياع هللا لص هللا ل وسر ناكلاق هنع هللا يتلا ين اا نع ماصعو ان ::ديعسْن ثراولادب

 حصص ثيدحاذه هانالث بارشلا ىف سفننا اناو سنالاق م دأرا د ىور اوهلوقوألالث ءانالا ىف سفن

 « انالث ء ايالا يف سنت ناك سن | نعةماك ثردح للعام شا اماوداب هذه هاجرخمإو

 نبانع ةمركع نرع دلاخانب مي رزنب دزان ةدسماتب دمت نب ىيح هان: بوتمينب دمحششّللا دعونا انربخا ف

 اذه»« ءافسلاف نم برش دلو قى داما اوهيلع هللا لصةللا» لوسرىهن لاقامبنع هللا ىذر سايع

 هنا نع ةداتق ىلانإ هللا ديع خ نع زيثك يلا نب 0 ا 0 دقو ىراخبلا طر ىلع مسص ثيدح

 ف

 جمع تلامس تاريكتسا
 تراالا لاقل وهل اوديلع هللا ىف ههّللا ل وسر هدج نعهسأ نع سيهص نب يندد ندا دبع نعا# ميشه د

 *« حيح# ءاللا ةرخ الاوام دلاف ةءرشالاديد

 7 لسوفلاو ةسلع هللا لص هللال وسر لاق ةربهىلا نعبز رعن ل دا يده ل العلا 1 ن# هلل دنع 0

 * ميرمص # درابلاع املأ نم كوراو كلعسجب حصا لاقي نا ةمايقلا موي دعلاه» بسام كوانإ

 ءاملاهل قتسناك ملسوهل أو هيلع هللا لصهللا لوسر نا هش ١ نعوسا ١. نعماشه ىلرب خاج ىدرو'ردلا #

 *« اهسلا تن ود نم ب ذملا

 لوو انالثءان الا ىف سفننت ل وهل اوهيلع للا ٍلصَّتلا لودر ناك سنا نعماصع وباانث « ثرا ولادبع ف

 ثب دح كرم ماج رخ او مييمص ان الث ب'ارشلا يفاسفنناا انا. و سنا لاق ىرص اوأ ربا و ىو را وه

 « أ رصتخم ةم 5

 ترشد او ءازاإلا ف سفنتن ا لود اويلع هللا ٍلضل وسر ىهن سابعن ١ نع ةمركع نع م ءاذجلا دلاخ )ف
7 : 

 هجي_ تاريح
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د يلع هللا ل 11 ىنلالا ةرب قنا ن ءىر 1س فان عى ريمجلا نيصح ن 0 ع 4و 2
 ودل او

 * مسي « جرح وتل نسح ادّمف لمف نم ظفالف ل م للخم امو ملي ب تت كال لكأ نمل ْ

 .(+*خ) . ةرئالاباك) كيف . 6( صيخلتا مم كر دتسلا)

 5 * هاجر لووانسالا

 ىثادملا رفمجن دم صفو ا 0 .يانصلاقاحسا درع و 5 توقعي نب دمح سايعلاوا 4 9 لو د

 هيلع هللا لص ا لاق اق هنع هللأ ىكر ةرب له يبا نع طاصوان شمالا ص ذوسالا ىبان روس 2/1

 *هاجرخملو ةحبحص اهلك دساسالاهذه «هسفالا نمولي الف ضراع هل ض رعف رمت هدديفو تاينمرسوهلآ اف

 ان ىندلا ديل ولان, بوق اننا نمنب دمحأ انيىفا انن .نا ربمنن لعمان دم نب دما نسحلاوا # انندخ 9

 ناطيشلا نا. ملسوهل آو هن.يلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةربره ىلا نع ىربقملا نع بئ ذ يبان ظ

 . «هسفنالا نمولبالف ؟ىش هءاضافرمت هدبيفو تابنم كلفنا لع ودخلنا نال هل ظ

 ىبا نع ىريجلا نيش نعَدبز نيزوت نع مصاعؤوا انأ ةالقوا ان قوارب ندع ا ندم انزبخا »أ
 للخنامو علبيلف هناسلب كالاق لكا نم م لاقءلسوذلاو اوهيلع هللا لص ىببنلاا هنع هللا ىضر ةربرهىنا نع ءريطادبعلا

 ::( ةمعط اللا ب اتكل رخآ *هأح رخ مو دا 2( انيبالا مسي ثيدحاذه#جرحالفال نمو نسحا دفق لعف نم ظفابلف

 2 ةنرشالا ب انك وس ظ

 نعءرمعمي نع ةلينع نزايفُس ا 3 ل“ الل 7 هس ندمحجا ا ةءارقو ءالمأ باووكعي ا سايعلا وا # 0 د

 يسوهلاو هلع هلا يسد لو ىلا هاد ؟لا بدنا نآك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورعنع ىرهزلا (

 * رهغعم نع ناسا املادنع سد .] هنافداح ل ' و نيخشلا طرت ب ثردحاذه# دراع اياوللا ا

 ميهار رب اننءاجر ندم ن دما. ىف ىناهنب 0 ع هو عنب ماشه ثيدح 9 هدهاشو 1 ا

 هللا ىذز ةشلاعن ء هبا نع ةوع نماشه انن ريينلا نب هو لعن قبح هيض هللا دنع ان فلي 1 رشتللاو

 ١  7ذراع ابلاواملا لسودل او اوهيلع هللا لص ةلانليسب ىلإ با نشل ا نحل !اقأ *

 )١( دن دشوس ملا ديدشىا الاحس؟١

 َِن ع ربا لق 2 5 هعمسلا ل و 0 نع 0 1 ف 0 وألذ 9 ا

 « ةرركو تذيفان 6 ديلولا نب بوعي كثر دح نم حاحص هاد ينا نع يا . نع ليهس نع ءنامظ ا

 ف ةيرشالا بادحح 1

 هللاكَض هللا وسر ىلا تارثلا بحا ناك تلاق ةشئاع نع. ةو ىع نع ىره زلا نءرمعم,نع ةنبيع 4 نبا

 نع هبا نعماشه نعةو رع نب ىحن دم ن( هللا دبع ) نولانرمعشمورنجل (.مخر)درالاوأخلا اس وهل وهيل

 ميم ثب دح | ذه« هيلع الك ونو هلل اب هقن هللا مسن لاق مث ةمضققلا يف ةعم اهط وف مو ذحت ديب دخاهلسسو

 40+ بح ع 2

 0 عملك الا
 هةعصق

2 

 ع 2

 ١و مساق

 - ض5
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 مئاصلا لثم 2 2ك

 رباصلا
 ب

 جرجا ,« عةببطالا باتك )5 دس) © صيخلتلاعم كر دئسلا )

 . | هغاارفدنع ملاس و.هل آو هيلع هللا لص هلا لور تعمس .ىنكمل وابيطخ نوكأ نا دن ا ام لاق ماق مامظلا نم
 : ا دحأ ده # هنع ىنتسمال و م.ةرجريةيفالراب ايلي | ردت فدخل لق مالا كرم

 1 ظ هوا ءاهت رع لاو
 ٍْ از نيج نب همن ىئييحان ني وقمي نإ دمي لادعوا ( ةانربخ|.)"هنم ةاوزربشاو منا: هم دماش ززخ

 هلااو هيلع هلال ص هللا لوس ناك لاق هنع هللا ىضر ةماما ينا نع نادعم نب دلاخ اشنارونانن ىيحانت د دسم

 هانت ر هنعىتتسمالو عة وم ريغهيفاكر ابمابيظا نيتك اديمسشلل نيجلا لوق هن دب نيل خشن هال ثقف اذا ملسو

 نع ق اخس يبا نع ليا ريس | نك ىسومنب دسا انن ناملس نب عب ىلا انن بوقمين دم شابتلاوبا 4 انئادخ ف

 ثيدح اذهءابغتكألا اهانئسقو اهانلتتف تاوعنا انيشخت ةاشانل تناكتلاقاؤسع هللا ىتطر ةشئاعنع ةرسيميلا

 | ., 18 هاج نخل ملو ةانسالا ميبص |

 لا نمل لح ن لقانا وزب ياسا ويه دك وان نولتلا ناب نيوسول « ناعا

 ةارب سه يبا عم عيقبلاب ةلظنحم و انا تنك لاق ىزبقلا ايمان ىنانب ديس نع ثادحب دمت نب | كرنم تعش

 ار ا الإ لاقدتا راسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر نع ميقبلاب ةريرهوباانت دف هع هللا نضر
 « هاج رخ ملو دانس ا

 لم لالب ن ناهلسن يتديخا بهونب هللا ديبعان ناملس نب عس ىلا ان توت نب دم سابملاوبا # انت دحا 9

 هللعا الو: لاق: نم اهلا ىلم ر ةرب نه ينانع نغالا املس ن ء.ةردىلان  ميكح نع ةرحىلا نب هللادبعنب دم

 « راصلا ماصلا ثم رجالا نم رك اشلا معا طا ن ا لاق ملسو هل او هيلع هللا لص ىبنلا نعالا

 انن بد ملا دمحش نب سن وانثى رودلا دمت نب سايلا ان دح دادغب ى ذانلا نودمحنب نهزا « ينربخا

 هلااو ةياغ ننال ينلا ثنا هنع هللا ىطررباج نعر دكنملا نب دم نعديبشلا نب بببخ نع ةلاضفنب لضفم
7 ْ 

 | اكرايماييط!ريثك هللدججا لاقمامطلا نم 0 رفدذع مسوهل اوهيلع هللا لص الرعد ئابابطد وك انا

 ملول اوهبيلع هللا لب ات ءدلاخ نغ(دو) ج روصو هنع ى ةتسمالو عدومريغ هيف

 اانا ١ * مميص# هوحأ 9 دفلاقةدئاسملاتمفراذا
 اهانلتتف تزوع نا! انشقت ةاشانل, تناك ثلاق.ةشاع نزرع ةزسبم ىلا نع قاحسا يبا نع « ليثارس ف

 ظ حرص + افنكك ألا اهانمسقو

 هل او ةيلع هللا لص ىنلا نع اند ةريرهيىلا عموبشبلاب ةلظنحوانا ثينك لاق ىربمملا ديعس نع دمنا نعم )ف
 * مص رباصلا< اضلالثمرك اشلا معا اطلا لاقل ملسو

 لاق ةربزه ىبانعرمثألا ناماس نع ةرذىلانب مييكح نعةرح يبان هللا دع نب دمح نع لالبن 4 ناهس د

 *ر ءاصلا مالا لثم رجالا نم رك اشلاوع اطللنا لاق سو هل اوهيلع هللا كضىنلانعالا هتلغا الو

 هيلع نال جئنا اين ع ردنكملا نن دمج نعديرشلان تيبح نع ىرصبلا ىدزالا ةلاضفزب « لضفم.»

 هلاو . 240
 هي هسا س#



 0 وا ملبس

 * هاجرخم لو دانسالا مي ثيدح اذه «هدبع ىلع هتمعن را ىريا بح ىلا هللاناةلب الو | '

 داعم 0 5 هم أما واانمم هيدر تدهش اةذادج نال .رع سم اعانن غاصنب 5 ب دام 9

 (4ج) « ةيمطإلا باتك ) 6415 ( ضيخيتلا مم كر دتسلا) ؛

 لم طرش ىلع حيبص ثيدج اذه «انمدخ سنيإ ىلا لدما سو هل اوةيلع هللا لص هللا لوسر لاقونيكسملا

 # هاجرخم مو
 و رم نع ةداق نع ماهانت ثراولا دبعنب دمصلادبع ان ليلملا نيدجحا انيدجلا بوتس نب نمل 4 انربخا ل

 لفن ف اقيعتو اورشاو اراك لاق سو لاو هيلغبلا لشن لوشو نإ هدج نع هببا نع بيعشنا

 ثراحلا نيو رميىنربخا بهو نإا 5 ملادبعنب َسادبع ندمتأبلا بوقم نب دش سابملاو ا «اندح»

 تالويسر السر ادا هنعمللا يضر ىراصنالا بوبا ىلا نع هياط تهون. نايفس نا ة د اوبم نب ركب نغ

 ىناف لسودل اوهيلع هللا لص هلال وسروا هيفر لف ثا ركوا لب هيفةرضخ نيماعطب لسو هللاو هيلع هلالص

 هل اوهيلع ُهّللاٍلص هللا ل وسر لاف لسومل 1و هيلعأتلا لصةللالوسررا را !لاقدلك أن نا كمنعامهللاتفدلكأب نا

 * هأجرخم و نيخيشلاط ريش ىلع مص كيا ادهنو ماع شاور لاما هللا كت الم «نم ىيحتسا سو

 ماكحن ور ( الاق ) بلاغ نب بمو ٍضامسالا لضفلانب سابعلا انب لدملا ذاشمجن 0 « انيدح »

 دنملا كلمىدها لاَ هنع هللا ىدر ير دما ديعس يلا نع ثدحم لكوتلا | تعمسلاةدزز ٠ لع ريخا ةبوشانت

 0 الا لاق# ةمطق اهنمىنمعطاو ةعطق ةبطق هناحصأ مطاف ليبحت زابف ةرج لس وهل آوهيلعمتلا ىلص هللالوسريا

 اد اواف رح يلاعت هلا هجر ىشرقلا نام دجن ددز ن . ليلانه ىلا باتكتلا اذهلوا ن نم جيرخا مل ىلاعت هللاهحر

 م هتج رفنماوس ليبجنرلا سو هل اوهيلع هلا ىص لا لونبر الك اخف لطتحأ و

 نع صأع ان اصنب ةيواممات بايحلا نب دب زانت بلاط يلا نب ىبحي اننل دهلاب ومعين. نيسملا 4 انربخا »

 انغرف نبا ف نع لا ىضر لوبا ةمماو رت ديل كاف ال ب تاديع لمنازل دلاخ

 ( نلف[ التم دج يش ,مىذلا ب دجلا م اوهيلع هللايبص هلل لوسرلاقو نيكسللا لوانب ىذلا

 *« كل و رتم دب وس

 ةليضخالو يفر سريغ وق دصت وأو رش *| واواك اعوذ سم هدج نعهسا نع بيعشنب ورم نع( ةداتق»

 م يح هدبع ىلع هتمعن ربا ىرب نابي هللانا

 هللا لص هللا ل وبر ىلا لسرادنا بواينا نعيسجو نينايفس ىنثدح ةداوس ن ركب نعشرراحلا نا ورمي
 نايباف لسودل .اوديلع هلام هللا لوسر مياصار ١, هيفر لف ثاركو ركوا لص هيف ةرضخ نمماعطب لسودل وهيل

 *( مخ )ءرحع سيل وهلا ةكب الم نم ىبحتسا لاقّتلا لور ربارامل يلاةلكات نا كمنمام هللاَمف هلكأب

 | ىلادنملا كلم ىدها لاق ديس يا نع ثدحي لكوتملابا تعيس ديز نييلع اا ةبعشأن' ماكج نب «ورمت 9

 انهيلا جررخال ةمطق اهيم ىنممطاو ةعطق ةمطق هداج طاف ليبجتزا مف ةرج لسودل آو هيلع هللا لص هللا لوسر

 * دبا هكربا رمع هباوفعبط امماذه( تلق )هاوس ليبجن لا لكأ يف ظفجا موافرج ٍناع دج نيدن' زنب ىلعل

 هيب رافعا ا ىلاعت هللانا ١)

 ,عىلع 5 5

 3 دنهلا كلم ءادها 1 26 هد
5-3 00 

 4 يبنلاىلا 8

 رص 7 جدع



 جل عةينطالا باتك) 2261842 ( صيخلتلا عم كر دتسلا

 لسودلاو اوهيلع هللا ليص يتلا ن ءاهبع هللا ىضررمتنبا ثيردَح امهبنعةللا ىضر ناخيشلا جرخ دقو#امماولك اننا

 « ةنيخذذغالو هنملكايلف هبخا طئاح ىدحا لخداذأ

 | دمحاتت ىاغنصلا كرابلا نن دز اننيقامنصلا كر ابا ني ىلع ان 2 ءىنامنطلا لعن دمحفنلادبعوا م يتربخا

 يهو نبللا ابو اهاقلن لبالا هللالوسراب تاقلوق هابأ عمسس ئدبلالوغن مساقلا ا لومسمن ناماشن

 قبورص مث للحاو باتحاو تلخاف.الاؤ ءاَج تزاف انالثلب الا بحاصد ان ل اًمف نوج اتحم نو ةارصم

 « هرعاودل نبللا

 ناو انتزع ن , مالسلا دانت د دحب ناسا اننءزاح ن دج ان ةفوكلاب ينابيشلا ل ءنب دمي ان ربخا »
 ١ 5 ارضا تماق ءاسنلا مسوهلاو اوةلع تالا | ميال لاق هنع هللا ىذر دعس نعريبج نب دايز نع ديبعن |

 | لاق محلاوما ترمانل لح افئانجاو زاوانث انا وان اب !قلعلك اناهللال وشراب تلاَمف رضم ءاسشن نم امم اكةليلج

 ش * كيبع نب سن ون نع ىروثلاناقس هاوردقو «هندهمو) هيلك انبطرلا

 نع تاي ان بربح نب دم ماهويا ان ناربم نب د ان رافضلا هللا دبع نب دم هللا دبع ونا 4 انن دح ف

 | انناوخنا واتث ؟اننا لع لك انا هللا لوسراب ة ًارسعا تلاقت لاق صاق ولا نب دعس نعريبج ن دأب زنع ساو

 د هأح رح 4 و 00

 | لوانىذلا م داخلاو ةحلصملا ةجوزلاو هرم . الآ ةنحلا ةنالث نيكسملا مفنامهلئمورمل ةضقوزمملا ةمقلب 1

 قيكسأا هئيدهمو ةنلك اند

 لاق# هخيش نم نكلو قاسنلاهل جرخ ءاقدجسم ماما مصاع (تاق)اهنما ولك اين نيدث اجلا و نيجاتهملا نعاه ريغو
 هيخا طئاح كدحا لخدا ذاراس وهلااو هيلع هللا لص ىلا نعرمتن ا ثيدح ناخيشلا ججرخدقو فاؤا

 # ةلبخ دز الو هنملكايلف

 نإللااهيواهاقلت لبالا هللالوسرزابتلقلو وق هأبا نأ عمس قدهنلال وح ن ,مساقلا ان ومسمن ناملسنب «دمخ »

 قيوم مللخاو ةلتح“و ناحاقالا و ءاج فنراف اثالثلبالا بحاص دانلاقف زوج 55 نو ةارصمىهو

 « هعاودل نإلا

 هل !وهيلع هللا لص ىبتلا ميابامل لاق دعس نعريبج ندايز نع ديبعنب سنواانثهريغو برحنب# مالسلا دبعإ)
 انجا وزاو انئانناو انئابا ىلع لك انا هللا لوسرإب تاافرضم ءاسن نماهن اك ةليلج ةأرسما هيلاتماق ءاسنلا مس

 « ( مخ )هيدهسو هيلكا'بطرلا لاقت محلاوما نمانل لحاف

 لسوما ١ اوهيلع هللا لص هللا لوسر نا 5 ةرلص يلا نعىربقملا نغ نالعنا انثزيزعلا دبع © ديوس و

 مداللاو ةحلصملا ةحوزلاو هب رس الا ةنحلا ةنالث نيكسلا ف ننام هلثمورمتلا ةضبق وزملا ةمقلب لخديل هللانأ لا لاق

 يذلا

 أ طرش لع يبحص ب زح نب مالنلا دبع ثيادح ه ن دهتو نيلك نام بط لال ة محلا وما . نسال ل اان

 12 0 0 7 7-5 هانا رو 0 ىوتلا 0



 (ج) 6 ةممطالا باتك ) ١ ('ضيخلتلا عم كر دتبملا)

 نع ةبعشانت ةدابعنب حور اني ىسرنلا هّللاديبع نب دمجا اينب دا دغبب هيقفلا نالس نب دنجا ركبوا 4 انبدخ.

 اليتس تذخاف اهءاطيح نم اظئاح تلخدف ةنندملا تيناف ةعاجم انتباصا لاق ليبح رش نب دابع تعمس لاق رشدى

 هل اوهيلع هللا لص يبنلا تنيناف يوت ا قرا طئاخلا يحاص ءاذب يبو: يفدنم تاعحو هنمتاكأذ 1 2 ْ

 قسو فضنب ىلرماؤ بوثلا يع درفلاق امثاجوا ايغاس ناكذ ا هتممطا الوالهاج ناكذا هتملع ام لاقفإسو '

 3 هاجرخمو ذانسالا حرص ثاردي اذه# قسووا|

 دمت“ نع دياويمنيرمصأغا :. ىدعسلا رجح ن ىلعأبنا ( الاف ) رفعجنب هللادبعو هجولاوا اننىرايسلا # ايربخا و

 كي اوهيلع هللا لص هلال وسو قا لاق اممعهللا ىضرهنلادبعنب رباج نع هبا نع ثرام ان ىمومنا !

 مكديع متثجلذا ميناول لاقف ليخنلا ىلع هنضح نم كلذ لبق امارنحجيملاكي ىأرف» اميرالاءو فوعناأ:

 مم ىلض ةعمجا او رضح (لف لاق انن اهم اوهّللال وس زاب تنا انثاب امن اولا ىلوق نم ازين تح متتكم ل زع 1
 0 متمويلا كلاذلبدتيلا فرضي ناك و دجملا ويف نيتعكر لبصم ةعمجا سول اوهيلع هللا لص هللالوسر 3

 كيبل اولاق راصنالا رشعماب لاف هيلامم ىف و تح مهم -م تاكنموا راصنالا.هلتعبتف هبجو» سانلاليقتسافأ|

 ىلا نولعفيو فورعلا م 5 اومايفنولعضتو لانولمح هللا نود.ه الذا ةياهاملا ىف متكلاتف هللال وسر ىا

 امفورجا مداناا لك ايايفوكيل اوءاذ ونصحت متاذا هيي 9 نمو مالسالاب يكيلع هللا نم اذا تح ليبسلا نا

 دانس الا ميحص ثيدح اذهم اياب نيثالث ةتقدح نم مدهال ادحا مهما موقلا مج رفرجا ريطلاوا عبسلال ك اب

 نيعئاجلاو نيجاتحما نع راملا عاوا نم اهريسغو ليخنلاو ناطيملا نيصحت رع حيضاولا ىعنلاهبفو هاجر وأ

 * حصص# ىل بس لخو 0

 اليتس تدخ افاطئاح تلخدف ةنبدملا تساف ةعاجم انتاصا لاق اق ليبح رش ن داب بع تعمس رشل ىلا نع ءا# ةبعش ف

 هلآ اوةيلع هللا لضينلا تيل يبو دخاوي رضفطلاملا بدحاص ءاؤ 2 90 فهن تاعحو هنم لك انهنكر ف

 قسو فصنن ىلرصاو بوثلا يلع رواعث اجوا ايغاس ناكذا هتمعطا ال واله اج ناك ذا! هتملعام لاف ملسف|

 « حصص «قسووأ| |

 بام قال سنان لاق رباجن :عهنانع ثراملان ىنوم ندم نع ديوس نب 31 مصاع )» ا

 ؟ج اذا ين اوللاتف ليخنلا ىلعهنصٍح نم كلذلبقاهارت نكي لعام فا ياكم دالاموي فوعنب ورم ييإ:.)

 1 ل ةعبطجا او رضحايفلاقانناهماو هللا ل وسراب تنا انشابأب من اولاتفئل قوم! ىسيللا ىدا متلكم ْ

 هل تعبتف ههج وب س انلا لبقتساف ى وتس 6 مولا كلذ لبق هت ىلا ف.رصنب فاك و دجسملاف نيتيكد |
 ةيلهاملا يف ملتكا لاف هللا 'لوسر اي كيبلا ولاقراصن الا ز شعم ايلاف هيلا مهب فو ىتح مهنم ناكنمو اراضنالا

 مكيلع هللا نماذا ىتح ليبتسلا نباىلا نولعفنو فو زعلا هكلاوما يفنواعفن و لكسلا نولمحن هللا نودبست الذا

 اىفموتلا مج رفرجا.ريطلاوا بسلا لكاباعف ورجام دابا .لكانامفو مكلاوما ناونصت مت ! ذاهينيو مالتسإالاب
 موركلاو ليختلاو ناطيملا نيص نع حيضاولا .ىهنلا هيفو يختص اناب نيثالث هتقتدح نم م دهالا دحا مهن

 ا 5 2- مت عت



 0 نيح محالا 5 ها
. 

 ميسم

 © ةدياد 3

 (4ج) . « ةممطالا باتك) 6 ( صييخلتلا عمك ردتسلا )
 يبا ثيدح نم لوطاو منا سابعا نع ةمركعنع ناسيك نا

 ظ « اذه ةرب ره

 ارب مولا جاع امارس

 ل رع دب ال منور تارا السم نسر كر ب وليسعردن

 هتنارمثال ناتببلا بحاص دانف ناتسل طظئاح ىلع تسا اذاودسفتنا ريغ نم برشافالاو كناجا ناذ:تأ م

 * هاجرخم مو لسم طر ىلع ميعص ثيدح ا ذه# دسف نازيغ نم لكفالاو كياجاناف

 نم لا دبع ان لضفللا نب رشئانت د دسمانت ىبح نب دم نب ى يح انن بوم نب دم هللا دبعوبا # انربخا ل

 ىلإ 71 ىلا وم ريمع نع ده زب نب ركب ىلا نع هللادبعن, .قاحسا همعنع ثراما نب قاحسا هان ء قاحسا نا

 ممر وبظ ىفقنوك ةنب دلا نمانوند تح ةرجحلا دب رث ىاداس عم تلبقالاق ةرافغ ىببىلوم ريم ناكو محللا
 طا ؟ارسل نيب اتظادرول ئةم لعل بعت رم نم نلبي اتق 3 دم دلع ةعاجج :ةاصاف ةنب دملا اولخ دو

 ىلا تحف جرفت طئاحلا بحاص اذافنيونق ان تمطقف ةلخمن تينافاطئاح تلخ دفاه رع نم تبضاف ةنب دما

 هذخاب يف صاف امدحايىلا 00 لضفا|عبا لاف هنربخ افىرسصا نع ىتأسف سودا اوهيلع هللا لص هللا ل وسر

 هاجرخم ملودانسالا بص ثيدح اذه#ىليبس لخو رخ .الا دخلا طئاللا بحاض ماو

 ىلا

 لاق هنا لسو هل او هيلع هللا لص ىنلا نع ةرب هينا نع داي زنب ميمن وهو ةحلط يبا نع طاصن « ةب وامم إف

 * حي # هيلع جرحالو هأرق ردت دخان او فشلا مانزل َلَرر فيضاغا

 ىنلا نع ةمع رك يبا نب ما دق نع رجابملا ن دعس نع ى دوما ىنا نع ةبعش ان رالا دبعن «زامت »

 ذخاي ىتح هرصن سم لك ىلع اًم-ناكام ورحم فيضلا مييصافاموق فان رضا اسم اهب لاق لسو هل اوهيلع هللا لص

 ل كابا زنم هتليل ارق

 يطا مور طال قال مال وديا قس نيف ىع ديس ء ةرضن يلا نعا# ىرئرجلا ©

 لاف تازص ثالث ناتسلا تحاص دانف ن اتسل طئاخ ىلع تسا ا ذاو دسفب نا ريغ نم بيش الاو كياجا ناف

 كاسم. هرالا راق نم كتف .الاو كيابل

 ديزن ركب ىنا نع هللا دبعن, قادسا هم نعهسأ نع ثراحلا نب قاحس ان نمجرلا دبع ان صفا ن6 رشن »

 ةنبدملا اولخدو 4 عروهظ ىف يف را ىتح ةرجحلا ديرتىناداسعم تلبقا لاق محللا ىف د !ىلومريم نع

 اه دج ةفاسلا طاع نعم تاخدول ةنيدملا لها نم سم نم ضعب ىللاف ةدندش هعاح ىتاصاف

 هل .اوهيلع لأى اضانلا ل وسر نات ىف ١ جرفن طئاحلا بحاصاذاف نبوئقاهنمتمطقف ةلخم تياف اطئاح ت تاليف

 طئاحلا بحاض ساو كساب قرساف امدحاا ىلا ت ترش افلضفا اهيا لاَمف هيربخافىرصا :رع ىنلأسف مو

6 0 
 جه ا ةماس

ر جاما ن ديعس نع ىد وجا ىف نع ةبعشا: ”زابجلا ديعنب رام (هسربخاف )ديبعنب ساو ثن دحاما »
 : مادقملا نع 

 | لسمك لعاّمح ناك امو رح فيضلاحبصافام وقفاضالسم اما لاق ل وهل او هيلع هللا لص ىنلانعةع ركف انا

 دع



 (6ج) 'عةطالاباتكذ ١ 65 ( سيخلتلا مم كر دتسملا )
 سابا ىنان.م دا انث ليزدن نيسان معيها رياانن نادمم قاقدلا بوقمي ندء زز: تادبع# انربخا »|

 هنعهللا ىطر ةربرهيلا نع نم رلادبع ن ةملس هذ نءرديمتن كلللادبع ان نمح رلادبعنب ناني ينالمسلا

 هنعّشلا ىضر ركبوا هاناف دحا|مف هالي الو اهف جرخمال ةعاس يف لس وهل اوهسيلع هللا صّللال ور جرخ لاق

 هيلع مالسلاو هبجو يفرظنلاو لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر» ءالل تجرخ لاف ركبأبا كءاج املاَف

 كاذ ضعب تدجو دقابا ولاق هللال وسر ابعوملا لا /اقرمعإب كنع اجامهل لاف هنعهللا ىّضز ر< اننا ثبلبرف

 هودجم لف مدخ نمدحا ن .كيملو ءاشلاو لخنلا ريثك الجر ناكو صراط الابزا اهيتلان مثيمملا ىلا لزنم ىلا اوتلطناف

 ءاج ما مطوف(١ )معزي رق مثهلاو وا ءاجنااوثباب 0 ءاملاانل بدمتس قلظنات !اهف كبحاصنا هب التمالا لام

 ءاذ ةلؤ ىلا قاطن 5 اطاسوملطس ةةقدح ىلا مم قلطت فهما وهيابهيدغ ول وهل اوهيلعتيلا لص لوح رمزتلاف

 نم را اس تا لاةف هبط ر نمانإ تيقتنالفا لسودأ "وذيل د [قلمدسا لزب لاق هعضوفونمت

 هنعمتنا ىذلا ميملاهللاو اذه مودل اوهيلع هللا ىلصهنلا لو -رلاتف ءامملا كلذ نم اون شوا ولك افدبطروؤ رسب

 9 هللال وسر هللاَتو اماعط مه منصيل متيم نا قالت فدرأب د ءامو بيط بطر و جراب لظ ةمايقلا امو نولوسم

 لسوهلا 9 هياع هللا لص تر هللاتف اواكاذ هن عاباف ايدجوا اقانعم 1 جيذفرد تاذنذمال ملسوملا اوهلع

 هيلع هللا ليص 0 خل م هللا لوول لات اميفهزتجلا هل لاق مِداخ "010 َ ل مثيفلا ونا

 5 حاملا مداخلاب مثيلا و | ناطناف افورعم هن ص وتسا و لص هتبارياف ل ده 3 نوةومراشتبلا لو هلآ || و

 هللا لص 0 8 ا 5 ا هلت ![هذ : يسب 14 ع هللا لص اي يحج لوق اهريخأف

 1 ا ل ا يمر تاالا عب و هلو هيل

 ءوبلاةباطب قون نمالأب + وول أت القنا ؛اطنو ركبملا ن نع بابو 0 هب ظ اح ام اطب هلو الا ةنلغالو

 ةتادبع و ديبع نب سنوي هاور دقو هاجرخ لو نيخيشلا طرش 7 لغو ات ا حرص ثي دج ا ده * يق و دع

 ؟؟ اهلقث اهمذ ادب ىا | ا عا( يقلا» ْ

 فلس وهلا أو هيلع مال ةايلودرم جرخ لاق ةرسهى نا نع ةماسىبا نعري نب ك كلا دبعانن 6 نابيش
 ههجو يف رظنلاو مودل 9 هيلع هللا لص هللا لومرفاملا تبخر 5 اق كلي» احام لاقف يو ,اواناف | 2 ذج رخال ةعابب

 نع ءناتيكو هللا دبعو دبع نب سن و( مخرب دخاة مشي ىلا ىناولا اوهلطناف رمي اا ثا مف هيلع مالسلاو

 هيأ نبأ اوسلو نا رمت نا قع مفان نعف ةرمعلار < ن هللا دبعان ف ار كب / اورو) هنم]وطا س ابعن.ا نع 4م ركع

 لاق ركبابااب كلج رخام لابف ركجروا رخو ل مف جار ن نكي ةجاسب ىف جرخ لينه هللا لص

 2 ثيدملا عوملا

 ىع دب : لجرلا ةلهأ لاف ةعمالا كفن 5. هللا دبع لاقلاق صوحاإلا يف 1 4< ن 0 ا زلاىلان 0 هلم معنا 0

 يارسفملا عيهار ا نع هدو مضت لاجرلا هني د بتحلا ف ني وهو 0 00 را بد ديف ما ءظلا 3

 و سعب سبب يبس سبب ب بسب بسبب بسس بجو يببجب جب جيب بسسس ا 22213

 !.هاباف ثلا هاير 1 أر لسوهلار اوهيلع هللا لص قالي ينزع سرا اذافلاقال لاق مداخ كلله
 0 د ا ج3
 ا اي

06 

 فسدقلا



 رقلح
6 

 اه
39 

5 

 العلا 2-7
 ف اع

 5 0 يببنلا
 هر

 2 ةفايضلا ف نأ 0
 هس

 :تالسملاو نيملسملاو تانم واو نينمؤملا ىلع لضإو كلل وسر و كدبع دمج ىلع لصملللا هباعد يف.لقيلف ةق دصصدل 23

 ا أنا لاقفر اصنالا ع ند“ لجر 3 أمف هللا هرب ةلدلا اده فيضب لجرالا لسودل اد اوهيلع هللا لص هاا سو

0 1 

١ 
 ا

 (4ج) ' ةسطالاباتك) 2 ع0.  (صيغلتلا مم كر دتسلا ١
 11 5 - 20 - حس - 3 5 : 1

 أ لاقدبا مودل او هيلع هللا لص هللا لور نعةنع هللا ىضر ىردخا ديعنس ىلا نع هيدح مثيهحااب| نا هيدي خيشلاابان زا

 نكي ملسم لجراعاو ةاكز هلدباف هللا قلخ نم هود ن ..ةث اهانكو هسسفن ممطاف لالح نم الام_مسك لج راعا

 « هاجرخلو زاير الا جرح تيدحا ته هلا امنم نوكي ىتحاريخ عمسل نمؤم مب كرا ١اذ'

 أ رضنلاوا 3 ةناسا يان ث بَل راخا انب ( الاق ) ىضاقلان نيسحلان هللاددعو لدعلا ذاع نب ىلع يا 1-6 2

 ىبالاق هنع هللا ى 2 .ةربره ىنا نع مزاحينأن ف ثنا و يدعاج قوز نب ليضفاش مس اهلل ن متاع

 | لاعف ايش نهدنعدج لذ هلا ىلا لسر زاف دهحلا ىتاصا هللا ل وسر ابلاقف لسوهل ا او هيلع هللا لص ا اخر

 هللاو تللاواتس هنمرخدل ال سوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر فيو لا هلها ىلا 0 هنآ سرا

 اذه + ةصاصخ مهم 39 مهسفنا ىلع يو ىلاتت هللاكلزناو هنا القو تالف نم لجو نع هللا كد

 * هأح رخو لسمط رش مي تنادخلا

 نويل ىنادح ءاضقن ديما م نسف انج 4 0 ىئرفلا ان نأ زو اص نب دمج « ىنأ لوح ل

 ةقاع 00000 دا ىز ل اذا ل ودل اوهلع هللا لص تالودز لاق لاقي نعينزال هللادبعن ةمدلع

 ' 0 # هاجرخلمو دانسالا مديح ثدح اده# نيمحالاد>ا وهوأ اف ص باص امل كدحا بص م ١

 هان ريخا وف
 د لاق هنأ ختي دلو هيلع هللا لسص ينل نع قفيفسيفا عير ء مثيلا ىلا ن ع # خيشلا 3 ا

 1 ةقدض هل نكي مل سم ل اراعاو ةاكز هل هناف هللا قلخ نم هود ن ف اهاسكو هةسفن ا نم الأم

 ةاكز هل ملف تايسلاو نيملسملاو 58 وااو نيم ولا ىلع لصو تللاوعر رو هلا در لع لص مهللا هل اع ديفا

 همت :ةنحلا ماي نوكبى ا ريخن مسيسي نمو عبشيال لافو

 هللا اوهيلع هللا لص هللال وسر لجر 0 لاق ةري سه ىلا ن ,ءمزاحى دنع تباننب ىدعان قوز ن # ىلضف » ظ

 ةليللا اد م فيض لجرالا ل ف ايش نهدنع دج ف تارا لسر أف دهأا.ى تامل هللالوسراب 4 لاف ليو

 هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر فيض هن , |سمال لاف هلدا ىلا بهدفانا لاَمف ر الا نم لجر واقف هللا هرب 0

 ىئفطاة ىلاعتو مهمونف ءاشملا ةيبصلا دارا: !ذافلاق ةيبصلات وقالاى دنعام هللاو تلاقائيش هنم رغشنال لسمأ

 هللا بع بع دعلل ةف لسو هل او هناع هللا لص 0اايعر ع لجل امنع تاعففةلالا اننوطب ىوطنو جارسلا |

 *« (م) هةصأ دخ مهب ناكولو موش ىلع فقر و تازو هالفو ناللف ن< هللا كدحض ددل ىا

 هيقسص رثكيلف ةكيلفاخ كدا ىئرتشااذا اعوف سعوا نعيزملا هللا د :ءنب ةمملع ن نعيناانب ىدزالا ءاضفن م« دمخ »و

 5 نيعمنا ةيدحاد (تاق) ميك # نيمحالادحا وه واقرص ب !مااجل كدحا بصب مناف

 | تاعمف ةلدللا.انيوطن ى وطنو جارت !! ىثنطاف ىلاعتو مهمونف ءاشعلا ةيبصلادارا اذافلاق ةنيصلاتوقالا ىدنعام

 دقل ىا هللا ت عدهل ملسوول اوهيلع هللا لص هللالوسر ل ل اد هللا لص هللا لزوسر, لع لح را ادغم 1
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 (4ج) عةسطالا باتك) ع ( صيخلتلا عم كر دتسلا)
 ملوهل اوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىهن لاق امهع هللا ىضر سابعن.! نعةم ركع نعثراملا ن رييزلا نع ىوحنلا

 » هأح رخو ةاتسالا 6 ثلا كو اذه# للك و.دا(١)نييرابتلا ماعط نع

 نعن اقري رفعجان . ماشه نب ريثك ان ةماسا ىنان تر ىضاَقلا نيسحلا نب هللادبع # انربخا 9 |

 ل سرا حس سوسو كارل راسل ل

 * هاج رخ لو لسمط رش ىلع يب ثيدحاذه# هنطب ىلع حطبنم وهو لجرلا لك أيوا رخا اهلع برشن ةدئام

 ىتدح قالؤللا ىبحتنب سرها اننرضع يتالو لا ذقنمن ميه ارا انن بوقمي ندم سابعلاو ا 4 انثدح لف
 ةظايلوسر لاقلاق يبت هللا ىضر ص اعلا نورمج ْن هللا دبع نع ىعكلا هللا دبع تهاو نع ءاطعوا ن ءاجرأ

 كعل قدانخ عيسزانلا نع هللا هدعل هؤر تح ءام ةادسو هعبشل ىح ازيخهاخا متطا نم لسوهلاو هيلع هللا ص

 23 ل تا 0 رة هللا لص تارا ةنع ا ىضر زرنا يلا ن نعديمح ْ

 و ا رخو دا دان :سالا حيك ثردح اذه# ما : .سانلاوليالاب ةالصلاو مالسلا ء ءاشفاو

 نر ء ىو ماهم نا ذوراهن ديزب انت دوع سم نب ةيبا ىو ا دمحأنب دمت سايعلا وأ 01 اربخا 3

 ةنحلا تلخد هءتذخا اذا مما نعىنئبا هللا وسرأب تاق لاق هنع هللا ىضر ةرنرهىنا نع ةبوميم ينا نع ةداتق |

 ه هاج رخم ملو دانسالا

 ثرالانبورمينربخا بهو نانا مكسلا دبعنب هللا دبع نب دمحأسا بوعي نب دم سابعلاونا « ايربخا أ

 )١ ( هعينصب رخ الا اهدحا زجعيل امبلعش نيضراعتملا ىانييرابتملا ٠١
 نيب رابتملا ماعط نعىبنلا ىهأ لاق سابعز ا نع ةمركع نع راما ن ريدزلا نعىوحتلا ى سوم نب 0 نوراه 0 |

 3 يح # 0 هل نا

 نانا ءملسو هللآو هيلع هللا لص هللا لو سر ىه هببا نع ملا سنع ىرهرلا نء ناقرينب « رفعج »

 * (م) ) هنطب ىلع حطبنموهو لجرلا لك أيوا حا املع برشيد ةدئام ىلعأ

 لاقو رمز هللادبعنع هللادبع نب بهاو نع ءاطع ىنا ن ءاجر ىنثدح ىنالومل | ىحن نب« سردا»|

 0 رانلانم هللا ه كعب 0 يد ءام هأ هامسو هعبشل ىج ٍجحازيخ ةاخا مهظ نم لسودل اوهيلعّسالصنالوسر ا

 0 مم هك ةثام سمح ة هل نيقدنخ نيب 8 دعب قدانخ

 ثاراقكلا لحس وا واطلاق وت اص هللا لوسر لاق ةرينه ىبا نع حبلا ينانع ديمجى لان 4 هللادببع ف

 «هثدحاو 30 دما لاق هللا دنع (تلق) حيحص هما مآ 0 انلاوليللاب ةالصلاو مالسلا ةاغفاو ماعطلام امطا

 ةنحلا تلَحَد 4 تدذخا اذا صا نع ىئبنا هللال وشر ان: ثاق ةررهيبا نع ةبوميملا نع ةداتق نع يي ماه 9

 نين رابتملا - نعى 2

 ) ب ماعط'ةليضف )



 4 مار دج بك

 06277 ( ةنطالا باتكذ ةنبر 2 ستتم كبلا)
 ماقم ةمايقلا مونهثلا هماق اةحسس ماعم لسع ماقا نمو ةمايقلا مون متيجران نم ةلكااجبّللا ةممطا ةلك ١ لسم لكانم

 * ةاح رخإ و دانسالاا حب ثيدح انه# ةمارقلام و ران نماب وب هللا ناسك ومملس 0 نموءايرو ةعمس

 دمح ىتثدح ثيللا ايدعس نب ثيللاز, بيعش 8 ناملسنب علا رلاانت بوعي نب در نع علا وا# انثادح ف

 لسوملاو اوهيلع هللا لص هللال وسر نع هنعهللا ىضرةرب سهىنا نع ىربقملا هفضل ايعَس نع نالحتنا

 * هأح رخو و للسم طرش ىلع سب ثردحا ده 93 رااو متبل نيفيعضلا لام جرح > ريدا لعلوم ناك ن١

 مزاحنإ زيزعلادبعانم هر ميهارا 9 امهات كلك د نب لضفلانب دمت" نب ليعمسأ 0 نر ٍِظ ١

 يع هللا ىضر ع 6 كعموس لاق ريب زلا نب ةو ىع نع نيلمالا رأ راسن هللا دبع نع ةلمرحنب نحرلا دبع نع

 هللا لوسز نا امل لعق هدجمق هب يلع ت تاخدف انيل سوفا اوهيلع هللا لص هلال وسر ا تدها ل ْ

 لاق رككواو ل 2 اوهلع هللا لص هقل لوسو لخدف با نعال ماعط لك اننا 0 اوهيلع هللا للص

 0 5 18 لوانق ةلبنس ماي ىبكسالاقكل هتيدهانبل هللال وسر اي تلاتف كم اذهام ةلبنس مااانأ
 هلل لوسرابةشئاع تلاقدبكلا لع 0 تلفقت ]اق ترشف لسوالا او هيلع هللا للص الوحم لوا دتف ةلينسمااب .

 مم رضاح لها نحئوانتب داب لهاو# بارمع اياوسيل مهما شئاع اب لاَمف با ىعالا مامط نعتيه كنا انتثدح |
 * هاجرخبملو دانس الا حيحص ثيدح اذه «بارع اباوسيلفاواجا اوع ذاذاو

 ى ردا ديرو هللا ديعاني قيدصلا ن ماسح ل هلل اههح ر ظف املا ب وفعلا ندمج هللا دبع 2 1 انندخ 2

 .عرعءفةلع هللا ذر ير دوا ديعسىلا نع ىبيجتلا سبقنب ديلولا نع ناليغنز ماسنع حرش ن ةويخ دع

 حي ثردح اذه# ينالا كم امط لكايالو انمؤمالا بحصت اللاق لس ودل او هياع هللالص ينلا

 * هأج ركن لو دانس الأ

 ىدوم نب فت”روراق نعيلا ين ربخا ىحضبملا لعن 0 قاحس أن لد دل نيسكا 3 قر 0 ١

 ىوحنلا

 «ةارماو ميتتيلا نيفيعضلا لام جرحا رينمل

 هللا لو -رلةلبن ما تدها:تلاق ةشئاعنع ةو رع نعىملسالازاس نب هللا دبع نعةلم رحنب * نمحرلا دبع وف

 نا اناهن ملسو هل ١ و هيلع هللا لض هللا لوسر. نا: امل تلتف هدم لف هب يلع تلخب دفانبا ملسو هلاو هيلغ هللا لص

 تلاقكعءم اذهامةلبتسما ايلاف ركب واو لسو هلآ و هيلع هللا لص هللا ل وسر لخ دق با ىعالا مامط لك أن

 عاهد ران تاقف تلاق ترشف هلوانن مث ركب با لزاتف“ةلبثس ماا 1 ىكسالا# كل هتدها نبل هللا لوران

 م !هيبازع) اوسيل مهنا شْاعاي لاق با عالا ماعط نع تيهن كلنا انتثدح هللا لوسر اي ةشئ اع تلاق دبكملا

 * حيص# اواجا اوعد اذا و مهن رضاح لها نحوانت داب لها

 لكايبال وانم ؤمالا بحصن الاعوف سس ىردملا يمس ىلا نع ىبدجتلا سيقنب ديلولا نع ناليغنب 4 ملا 9

 * عمتك يقت الا تاماءط

 نوراه وف هفضل
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 (4ج) .(ةسطالاباتك) 60 ( ضيخلتلا عم ك ردتسلا ١

 «هاجرخممو دانسالا 2 مك تردحاذه * هَ ىلوا

 قازرلادبع أبا ميهارإ نب ال ةككىامنصلا لعن دمج هللا دبعو ا (انربخا )راج اج ثيدح هدهاشو ُِ

 هل اوهيلع هللا لص ىننلا نا امهنع هللا ىضر هللادبعنب رباجنع طباسنب نر رلادبع نع مثخ نا نع رمعمأبا
 نودتتب الى دع نو وكي ءارصالاةوابمخسلا ةراما امولاقءاوفسلاة راما نم ة رن 208 اب هللا كذاعا لاق سو

 نودرالو مهم تسلو ىنماوسيل كئلواف موملظ ىلع مماعاو م6 ذكي مهقدص نذ تنس نونتسالو ىا ده

 بمك ايىضوح ىلع نودريسو مهنم اناو ىنم كئلواف مهملظ لع مهمءلو مم ذك ىلع مهقدضبإ نمو ىطوخ لع

 ةالصلاو ةئيطحلا 'ينطتةقدصلاو ةنج موصلاة رجحت نب بمكاي هىلوا راد تل لخدبالهاةرعنا

 *اههنع هللا ىضر معو ركن أ نءادحس نمثل 0 وهل آو هيلع هللا لصةلوقَق وردقوناه ريلاق وانابرق

 دجا ولادات بييح نب 8 0 اشن نرسل كاملا ورموا هاند ركبيبأ ©« ثيدحاما 99

 ملسوهأ اوهيلع هللا لص ينلا نع هنع هللا يذر قب دصلا ركب ىنانع بطلا ة ة ل نع وكلا لسا نع 9

 *«هنيلوأر انلاذ تديسلا نم 8

 هللادبع نب زيزملا ذعانب ناش بارا هنوتسر دن رفعج ن 3 (انربخاف) 4 ثردح اماو

 لاق هنع هللا ضر ب اطخلا 5 ديزننب بئاسلا نع طخ دب زن نع كلملا دبع قل دنؤابا ىشوالا

 هل رانلا يل اف تنحسلا نمد تلناوإو

 ىسوم ن:ت املس لاقلاق مب رجنإ نع مصاعون ان زوجا لبس ن نممحلا ايلا ذاشم ن لعوب اننادخ .

 لس وهلا وهيلع هللا ل صهَللا لوسز لاق لاق هربخا مهف ى ىخادادشن ب ةروتسملا نعةعيبر نب صاق وىنادح

 بمك ايهللا كذاعا لاق لسد هلاو هيلع هللا لص ىبنلا نارا نم طاحت نمحرلادبع نع ميثخن ا نع رمعم 2

 قتسنونتسالاو 7 ادهم نودنال ىدبل ل وو انما اهفسلاةراما امولاق اهلا ةراما نم ةرجمنا

 مهقدصب لن 9 ىذوح ع لودر , الووهم و يد اويل تايلر موملظ ف أع ممماعاو مهبدكل | مهقدص نو

 ند برد . مح ةنحلا لخدن الهنا بيكأب ىضوح يلع دودريسو ميهبن ناو قم كفل واف مهماظ ىلع مهسيملو مومذكب

 «ناهرلاقوا نابرقةالصلاو ةئيطمللا ىنطت ةقدصلاو ةنجموصلا بمك ايهد ىلوارانلا تحبس

 تحبسلا نمد تبن نم اعوذ ركب يلا نِع بيطلا ةرسم ٍنِع ىف كلل ملسا نع ديز نب ديجاولا دبع »

 ظ ظ * هيىلوا رانلا

 «رانلا ىلاف تحسلا نمهملب ثمن نم لاق رمت نع ديزين بئاسلا نعةفيصخ ن ديزب نع كلما دبع نب ديزب د

 هل اوهيلعهللا لصهللال وسر لاقدادشن دروتسملا نع ةحسر نب ٍصاقو ىنثدج ىسومن ناإسلاة# جر جت 2 ١

 ءايرماقم ةماعلا مو هبادباناةببس الج وبا :ماقا نمو ةمابتلاوران نملك مل هممطاةكأ مسلك | نم لو

 « حيبص © ةمايقلا مودران نمابوثلاوايكابوث لسع ىستك |نموةعمسو
 ىلع لوق ناك ءالسودلاو هيلع لا لص ىبنلا نع ةريرمه يبا ني يلا نم دالعدا 1 تش ُثدللا دو

 2 ر

 « تنس ومشي مشل لع 5 ِ ١



 (6ج) « ةسعط الا باتك) 6152 ( صيخلتلا مم كر دتسملا )

 هللادبعما تتادفلا ىرم ناكناالف برشف ىلامنماهتت رتشا تلاق ةأاشلاهذهكل ىلا لاق ىلةاش نم تلاقنبللا

 لوطورملاا ةدش نم 4( )كال ة نص نللا كلذ كيلا تس لوس را !امف ملسوفلاو اوهيلع هللا لص هللا لوو

 د جز هدانسالا يصب لو اذه ه«اخلا الا

 اذه «هنعالأسالو هنم رشيلف ابارش هاقس ناو هنع هلآسالو هنملك ايلف اماعط همعطاف هيخا ىلع مكدحا

 * هاجر ملو ذانسالا معي ثيدح

 نايفس انب ىدبج ا ىموم نب رشن ا نرككؤا ( ( جز هن لطرف ص «دهاش هلو

 لكفاماعط كامعطافلسملا كيخاى ع. تلخد اذالاق هباور هنع هللا ,ىعر ةرينبه ينا نع ديعس نعز الجم نا نع

 5 ةأسنالو هيرشافإ ابارسشكاهساذاو هل انا

 ةداتق نعريشب نبديعسانل قشمدلاو رمع نب نمحرلاديعةعرزوا 5 ىدادمبلادمجش نب دم رفعج وا # انريخا ©

 ماررمأ نم هللا ك ذاعا لس ودل او هيلع هللا ىليض ىبنلا لاق لاق هنع للا ىضر ةرمسنب نمحرلادبع نع نسملا نع

 ص وما يلعدربالو ينم سيف مروج ع مهناعاو مهةدصف مهملع لخذ نملاقهللا لوسرإب مامولاقىدعب ن ا

 راثلاف اف تحسن متببأسجلانمل لدينا ىلع هللا نا نمجرلادبعاي ناهرب ةالصلاو ةنج مايصلا نان محرلادبعاي عا

 ,ىلوا عم ٠١ اقافشاو.كلامجو ىا )١(

 هل اوهيلع هللالص هللا ل وسر املادرف راملا لوطىف كلذو هرطفدنع نبل حدش م وهل اوهيلعللا لص ىبتلايلا

 « هاوم بع ىلان .1(تاق)# ع

 ةمعطاف هبخا ىلع ؟دحا لخداذا أعوذ سعةرب سه ىلا نع أص ىلا نع مس ن 0 ديزان .  ىجازلا م 2

 م هنع هلأسالو هنمب رشيلابا رش هامساذاو هنغ هلآسالو هنملكي ايلفاماءط

 « (م)هلأستالو هبر شاف ان 1 كاع

 ىنم سياف مروج ىلع م,ماعاو مهقدصف مهلعلخ د نم لاق هللا لوسراب مامولاق ىدعب بترون وكي ءاىسا نم
 ةنجلا لخديٍنا ىلعىبا هللازا نمر لا دبعاي ناهرب ةالصلاو ةنجمايصلا نا نتحرلا دبعاب لعا ىضوح ىلع ذ ربالو
 32 يح أن هب ىلوارانل اف تحس نم ترا

 ريعم )»

 | لمعت الوابيطالا لك ا الا لس را ترس كذب لسودل .اوهييلع هللا لص ىننلا لاف ةف لوسرلا عم يلااهم ةدرفراهملا

 | نيديز يتثدح دلاخنب لسم ان ىسوم نب دسا ان ناولس ن عيبرلا اس بوقمين دمت سابملاوا ان :.دح

 | لخداذا ملسوهل آو هسيلع هللا ىلض هللا لور لاق لاق هنع هلا ىضر ةريره ينانع اص يبا نع يمس نع لسا

 : كضناكنا الفت رشف ىلام نم اهتيرت ا تالاقةاشلا هدهكإ ىنالاقىل ها نمتلاق نيللا اذه كلى مو

 : اكل اصاللا لمعتالو انيطالا لكان النا لسرلا ث رضا كيلزي لآ 0 هللا ل وكاران ت !امْو هللا دبعما كتادغلا

 اذاوهلأسنالو لكف ذ اماءط كبعطإف للا كيا لظ.ت اخداذا ةءاورةربرهىلان ء ديعس نع# نالت نا 2

 ٍْ هللا كذاعا لس ودل او هيلع هللا لصويلا ل وسر لاق ةرهس ن نم رلادبع نع نسما نع ة ةداتق نع ريشل ن © كيحس و

 اذه كلنا لوسرلا املادرفرملا ةدش ورابنلا لوط يف كلذو هرطف دنع نبل حدقن لسوهل آوهيلع للا لص

 نمو
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 -- حتي

07 

 ا
 ع اهيدشخ سيلفا

 مع مر

 (؛ج) - م ةسسطالا باتك) ع بم الس س61 ع نسلم ب ك رادثألا»
 ساح ند مهنمو نيجملا نيت نم مههف لاق هقليلف اماءط ءاملا | ده نم ل4 نم رجملا لزنيح 4 اة ملسو هللاو

 *# هاجر مو نيخيشلا ط رش ىلع ا لح اذه# هوملافسرملا ْ

 نع ةن اوعوا انن نافعان:(الاق )نسما ن قاحساو بلاغنب دمحانب هيولابز دما ن دمج ركب ونا © ىتثدح » |
 سوا أوه عشا لمصةللا لوسرفف افلجر للاع لعب تنام لاق هنع هللا ىذر ة ه رودس نب راج نع برحّن كايت

 لاقال لاقاهع كينفيام كلاما | امحاصللاق لسوهل .اوهيلعاتلا لص هللال وسر نا ه © نكس ا رباج معزف هشفتسل

 مارت دام طرش ىلع مص ةاراكف بهذا |

 نع ةيطع نب نام والا انيمصاعوبا انثي اقرلا ةءالقوا اننو رع ىف ريصلا دمج ركب 4 ان دح ف

 | وهيتذلا مواوحبطصت ملاذا لاق ةتيلا نم انل لحب ام ةصمخم ض رابانا هللا ود تان ىلا دقاوىلا

 هن هأح رخو نيخيشلا ط رش ىلع مييعص ثيدحاذه أ 0

 اص ص نب دمت نن دمحا ( ىنربخاو ) ىيحي نب ىيحئان ة ةيبتق نوعا ءالما قاحسا نب ركبوا انيدخ ِِك :

 باادج ىو نهم دعس نب دشارن عدم 34 نرو :!رغ سواحل ١ نا تا م دما: ىدتق رمسلا :

 * ةتيف نم هع هللأ ىهأ 'امبنتجافاقوبغ ء نب ءالا نمكلها تب در أ ذالق سوه اوهيلع هللا لص ىنلالا هنع هللا ىكرت إ

 « نيخرشلا طرش ىلع حيبص ةانسابل صا هلو هاجرخم مل دانس الا حيمصشي دح اذه
 بدنج ن ةرمس بأ 7 50 ادنعت أر قلاقنوعناانن هيأ ن نعلن 0 ونأ اناق احسان ركب وا اندحإل

 * رضا دوج طذد ا م اديس دعم هيفو هيث ىلإ ||

 نا رمح نبىفاعملا انن ةجر اخ نب ميما ان ”ىرمتلا شيش ن لكن نفل انبلدملا ذاشمس نىلع # انندح ف |
 ىنلا نما تذيب لينا سوا نذادش أ هللا ديعمأ نع بييخ نإ ةرمض نع ميسصيبانإ ناديع ني ركب ىف نإ

 ليييطلا ضاع م مهنمو نيجعلا نت نم مهنفلاق هقللفاماعط ءاللأ اذهنم لمح نمر حالا لزت نيئح هءاحصال ملسو

 هيشفتسل سو هلاو هيلع هللا للص ىنلا نافلعر دنع لغب تناملاق ةرمسن راج نع تلاس نع © ةاوعوا أ

 *(م)أب ابلكو ته وا لاقال لامع كيني 08 كلاما لات

 لاةةتيملا نمانل لحم اةصخم ضرانانا هللا كو سراب تاق ىيالادقاوىبانع ةيطعن. ناسح انمدح © ىعازوالا 8 |

 «عاطقا هيف( تاق 70 0 9 و | و اوقيتخت1 واوحب ما ماذا أ

 0 0 اوهنلع هللا لصىبتلالا بدنحج ن 6 رهس نع دما 0 درزن رون نع تعصم ْن 1 7 0 '

 * محرك # هتيم نم نعال راع تدع اناكاوإ ءنمللا قم. ٠ كلها تنور !ذالاق

 "د زجيلاق مل 1 57 هللأ لص هللا ل وسر ا هيفوهش ىلا 5 ةَرمسابات 0 ىطاذتع تت ا رق لاق #« نوعنا 0

 «حوبصو أ قوبغ ةر ,ورضلا ن<“ |

 تياوبا سوا دادي هللا ديعما ن 2 تمسح نا 5 رعص نع مس لأن ركبى نا نع 2 'رمع نب * ىناعما ف ١

1 

 2 1 دنع -- ازاوج)



 ينج داا6٠ةيلقالا باكو :٠ بوو ( 1 "غفل رم ك رسال
 ا قونظتو بالا ةنخا نوت اعلا ب ةلهاملا ىقنانلا ناكل ياا فود نعراشت ن : ءاطنق نعرلسا -

 نم مطقاح لاف كلؤنَع هؤلأش لود 1و هيلعهللا لص ىلا م :نيارف كولا اهتم نوام يا !منولكأيف م :ءلاهكألا 1

 ٠ ؤاسسنإ وع هنأ ناطز نع لق دقو هاجر لو دانسالا حي ثدعا ذه ةمموف هلع“ قو ةننهبلا ص

 / + اه هنغاتلا ىقز ىردخلا ديعس نى نك 0

 مدان تانضلا رودس اني ناسخ بى اننوكسملا هبه ندمان باو نادم نساسلا وبا 6 اننادح [  هنن
 ةقرغ لك لو هلو هيلع هللا لح هلل أ ن لور قا هتعللا نظرت ىر ردحلا ديعسىلا ن :رعرأسا نب ءاطع ن نع لالب 58

 لان قاهلاس نع ىدهمنإ نحرلا دبعدأور* تنم ابق ئح نم مطقامسلا ةفمنغلا تايلاو نبألا هينا تان 2

 ١ : ناو !ان دم نعلبقو الاسم لسا ندد زنع 5

 نعمانثئىدربلا نوراهنب ول ئدنملا باهولاهبع ن دم انعق يطعم مدح تييطلا وبا # ه1: دج 3

 اقول وهل آو هديلع هللا لن ضىنبدلا]ا اجنع هللا نطو رمت نبا نع سان دز يش ماشهاتم دوم نا

 | : ْ * تبيه و رف ةيخ ىهو ةميهلا نم مطقام
 تناسلا نب داماك ةماسا واانندامح نب ميعف انثثيتا رمشلا دم نب لضفلاا »ناسا نب ىلمولا نيدمج# ىقريخا.ط |

 ةكقل م ” لسوهل «اوهِلعَسا لص آلت تءءسل وق سابع نبا 027 لآقثراملاو ١ تلاديع نب قاحساانث ْ 3

 ط2 زانملا مكوة قول وانو بز قياوتلإ ةدعجمولا انساياهل تافف معمل

 هاو ني ل ودان الا بص يدلل ىسش لكل زورطءاملافدوادغاف نما>لا نم ناك امو اهو أ غ' مدام افاولغاذ 5-8

 أو ليرات واسد ةلمز حانت مكسملا دبعن هللادبعنيدحتانث بوحي ن دمح سابعلا وبا ماانثادح ف 0
 هياء هللا لص هللا لور لاق لاق هّنَغ هللا نضر هدج نعهيبا نع ةربسن عض لا نز زملادبغيلا ىادح قياسا ةراملا + م ان

 : لاو 0 ظ نيل اه »

 :ةيلط اظل ىف نساثلا ىكراكلاق بلا قوتي 211 انلحاع لسنا نب ديزا نعيبا انثىيدلا نب ««لغ ف ١
 ميسا لمع ألا اًولأسف كادوا اهتم نوليخو اممولكايف متثلا تايلا نومطتتول ا الا دممسا نوم أ دس الأف ٠

 طخ نعليتولاةءدشل دب دشن :الو (ثاق) .ت”« تءموبذةيح يهوةمنهبلا نمنيإ اان ةن كللاذد نعملو كلف

 55 بف يح نم عطقامأعوف وفن نع ديعس ىلا نعءاطع نعملسا نيد زنع هريغو لال, ني نايل - هاور دارعس ىلا نع

 .ٍ نوع دعس ن ماشه هاو.رو' اللبس .ص قاع نيديزأ نع كال نذ أجاس نا ىدهس نب« نم نا دبع هاونرو |

 ا ش 1 5 أعوف ص رم لتا قعرطعا نسي

 | تهمس سابع نبأ تعمس تثنراخلا 2 هللا د ع ن قادعدا امم ندامجا 5” ةماس [وبا انناداج نم ميعلا ٍِ»

 رودق مبعمو مجاعألا هذه عم رفا سن اناول تاق هغابد»: ثا سس لك كذلو# ل .توقل اوةناع للا لدص هللا لوس

  هؤانسعا# سمادتلان م ناو ا موا موا 2 م املا اف اولعاذ راك نم ناك املاتف ريزعملا ماوةتملا اع لاو وحط

 7 * ميرت”* ىث ل انت ابيلص لاف

 هلااو هيلع قال اص تاكو :لاق ادع ٠ نك 42 نءينأ دح ري نب عنب ىلا: نيت رع لادبع نب « ةلمر 8

 لع 62



 (:ج) 6 ةيمطالا باتك) 60 ( نعذلتا عم كر , دتسأا )

 نب ناماساتم ىزورملا دمج نب نيسحلا اننىرودلا دمح نب نيابلا اج دادغب راطعلا هللا دبع ن ىلع 1 انريخا 0

 ناالوللاّمفا حاموازيخات ائيلا برمفهنع هللا ىضرناملس لعيل بحاصوأنا تاخ دلاق قيمش نع شمالا نع مرق

 هنرهط# ثعبف رتعسانحلمىفناكول ىحاصلاةفموكل تفلكتل فلكتلا نعانام ماسوهل او هيلع هللا لص هللا لور

 تمءنقول تاملس لاق انقزراعانمنق ىدلا هللدججلا ىببح اص لاق انك ! اهف هيف هالاف رتءس ءاخ امنهرف لاقبلا ىلا

 لثع دهاشولو هاج رخن ملو دانسسالا جيم تيدسح اذيه» لاقبلا دنع ةنوهرض يت ربطم نكح ل تقؤرا#
 ع دازسالا اذه

 دوعسم نب نمجرلادبعاتننسامزلا نب نرحل ان دم نب نيسيلا انث بمن سابسلا انن هللا دبع. لع 4 انربخا
 هفيضال فلك نا مل وهل اوهياعا للصّللا لوس رانا لت هنع لا ىضر ىسرافلا نارا تعمسلاةىدبملا

 نع بوان ا بهونب هللا ديعاتن نامل- ن ع رلا ا بوققمي نب دم سايملاوا ب ان دج هد

 لا لاق وهل او هيلع د ا ىلص ىننلا نا هنع هللا ىضر ةماما ىبا نعم اولا نع دب " ينل نءرح ذنب هن هلل' دبع

 سانلا ىفاضماغ رسلا يف هعاطا و هلا ة دابع نمبحا ةالصلا نم لظظحو خذاملا فرفخ نم وأ ىدنع سانلا طبمنا

 لاقو هميصابل -وهلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ضن مث كلاذ يلعريصفافاهنك هقزر ناكو مباصالاب هيلا راثسال

 # هاج ّ 1و دنع مسرح نيبماشلل داز-ا اذه# هب اريل قو هيكأو تراقو هايئنم تاحب

 ْن هسا رتلا 3 و هللا ديعاتن هاا دما ن هللا دبعانس بون نيس ن نيسملا 4 انربخا 9

 هيلع ليهللا لوسر تانيا رطرو رم نب هللا دبع نع ن 5 نعل 0 ليغ رفات بوا ىلا

 * هاج رخن مل نيخيشلاط رمش ىلع مرص ثيدج اذه هان ا اهلل ه«قدانافك قزروملا نمفادقلاة لس هلو

 نديزان رفمجن ةللادبعز نب انغاقل قادسا نب ليممسانل ىدادنبلا دمت ندحت رفعجو ريغ ١
 ا ا 0 تيما

 لاقفا تلا زدخ انيلايرْفف ةيئالم 00 ساس لت دللا قيمش نع شمالا نع ع مرقن 5 ناماس ف 9و

 تفرتتس انعلميفناكوا ىجاص لاَقف عا تناك ف اكل ن ع انام لسو 4! اوهبيلع هللا ىلص هلال وسر ٍناالول

 تمول تاهنسس لاقف انقزر اى انمنق يذلا هل دمللا يحاص لاق انك ١ اهفرتمس ءاؤم امهر فلا بلا ىلا هنر يطع

 مع لاةبلادنع ةن وه سمى ربطم نكت ع

 ةاولودس (تاق)» فيضاإ فاكك نا لولو هلع هيلا ىلص هللا ل وسر انابن ناس « نع »

 فرفخ نمو ىدنعسابلا طيمنا نا اعوف م ةساما يبا نع مياقلا نع ديرب نب لي عنع رحزنب < باديع وف

 افاهكدقز .ناكو هباصالاب هيلاراشبإل ىيانلاىفاضم اغر لايف هعاطاو هللا ةدابو نيبجا ةالصلا نم ظخوذ ذاهلإ

 هئارتلقو هيكأوبتلقو هتينم تماوع ل لاقوهمبصاب لبو هلاو هيلع هللا للص ةيالوسر ضع مث كلذ لعربصف

 ع ٍوهرضنلالا يل دا( يملك اق )سك

 شرم جلف ادقأع وف صو رمي قاع نمِرلا دبعىنا نع كب رش نإ ليبحر 03 بو يف هديب

 ه(مخ )هللا ةمتادالا امك قزرو دولا
 بسم لس حسم سل

 كل
 نع نه 0

 تع
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 165ج ) 10 6 ةيمطالا باتك» 1١ ( صيخاتلا عم كر دتسلا )
 * | هيلع للالص ينلا لمِخ امبشمالجر ىارولوقلسو هل او هيلع هللا لد ىنلاتعمس لو ةدمج تمم-لوق

 1 00 دانالا عب تردح ادهودلا ريخ ناك اذه ريغ ىف اذه ناكوللومتو هنطل ىلا هدب ىو لهل و

 نع مل اني دنز نعرمعمأبلا قاز :رلا دنع أبا ميهارنا نب قادس ان ةك قامتصلا لع ندمح هب انرب يأ

 ةرجش نم لاف هءاونهداو تيزاباومدترا لو هل.1و هيلع هللا لص هللا وسر لاق لاق هنع هل ىضر.ر< نع

 « هاجرخم لو نيضيفلا ظرم ىلع جبمص ثيدحاذه : ةكرابم

 ١ نب رييكلاذبع نبدمحه نب سودعلادبع ايةحان نادمج نب هللا دبعانب ظفاحلا لع نإ نيسحلا ىلع وا انسخ ٍِش

 هنع هللا ىذر للا نعءهما نع تدعهدس ن مالسلاد بع ى ع ىنادح لادم ندمت" ىب :دح بادب .لا نب تيه

 اذه# همرحاالو هلكا ال ءاباىف نامدا لاق لمع نم 'ىشو نيلهيف دنعع لاو هلق هيلع هللا [صئبنلايفا لاق

 * هاجر و دانسالا مب كاد

 نع ىالوملاا قاهوا قرا بهو 3 هللا دبع 86 55 َن ىبح ا بوعي ندم سابعلاوبا 0507 ٍِظ

 لولو هل اوهيلع هللا لص ىبنلا عمسهناهنع هللا ىطر ديبع ن .يةلاضف نع كلام نبورموهو ىلا |عىلا

 *هاجرخمملو دأ د ابّيبولا حي ثدح اذه: ه ومنقو 255 مالسالا ىلا ىده نمحافا ١

 قهابلاق وز ص ني دمت نب دمجانث رصن نب دم هللا دبع وناانم ىدنق رمسلا مسالا ني دم نيدمجأ ى حم وا 6 ىل ربخ :
 موقلا كييف مضوفناو ناب ىيِخ لاق ناطملا ىلاغ امفةملوىف ام كهذا ئس )ل كرانلا يرش ا

 ماه تن ةعرك انددح للاغ لاف مدالا نورظنتي اولا نولك اءال مهام لو م كاغ تءمسف مب دنا

 يلا زيمخاةما 2 نمناوزيمللاا نا مل وهل او هيلعهللا لص ىبتلازا اهنع هللا ىضرنينم وماما ةشئاعنعةيثاطلا

 #مهاح رخن مودا نان الا سيك ت21 دما اول حر 0

 ل ل

 ل اريخن :اكاذه رتغف يك ب 0 هنطي ىلا هدم 0 و 6 هللا ىلص ى رس

 *( مخ )ةكرابم ةرجشن لون ةيأق هءاونعداو تيرلإ اومدتتا أعوذ ص رم نع تا دطزنع # ر معم

 م "ىشو نبل هيف بعت ل وهل اوهيلعهللا لص يننلايفا سنا 4 ن 1

 ه«احو رس مهقر راهو

 ْ افامك هشيعزاكو مادا الا ىلا ىده نم حلفا اعوف رم ةلاطف نع ىنوملا ىلع يأ كتر ,ء 4 ىنالوملا ىناهوا 2

 . متو ويعفو

 | ناطهلا بلاغ تعمسف مضوف ناوماب:يبخ ناطقلا بلاق !يفةمياو ف ىدج عم تبهذلاق كرابملانب « رشب لف
 508 هيلع هللا لص ىننلا نا. ٌةَشْناَع نع ءمامه تو :رك انتثدح لاقفمدالا ن نو رظننب ليق نولك ايال مهلامل وش
 هزاجا اومر 1 انكار هك ذب رظحالزا هنرا نم نأد 0 ؟ لو

 00 تي

 : ة«ةمرحاالوهلك 11 ءانايفنامدا لاهل !تعَن

 ٍإ 5- انع هبا نع ء مالسلادبع ىندح بادبملان تيم نب ريبكسل 2 ت0 مث هاور هاور 5 لب( تاق 26

 م
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 (4ج) عدلا تانكح 10 © ضيغلتلاءم كر دتسلا 3 ْ

 ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوس رنا هنع هللا ىضر كلام نب سن !نع ة.داتق نع قارؤلا رظمان' ةيطع نب فاسو

 هبدرف ثردحاذهههيلا ةبكافلا تحا اكو خيطبلاب فطزلا لك ايفهراشم - خيطبلاو ةئيمين بطر دخان ناك

 * امع هللا ىضرةشئاعثيدح نم ظفللااذه ريغب رروتلا اذه فرش امناوهبادتحمملو ةَيطع نت فدو

 رصنو كتلادؤا دن ناملس عيرلاو ا و ىدتلا د-# هللا دبعوا اني ئربشلا دم نبى انركروا 4 اتندح د ظ

 تضغمدان | هلكا اذاناطيشلانافرمتلاب(١) ميلبلا اولكل وهل آو هيلع هللا لص هللالوسرلاق تلاق امنع هللا ذو

 3 قالثاب دب دجلا لك يد > مدن نب تع ْ

 ةءواعم ىربخاو لاق هون 4 ادع هّتبادبع نب دن أبنا بوش وي دنت نئابملاو اانا ١
 هلدوهنطما لضنلانا هنغ هللا وكر فرك ىدش مادقملا نع ثدح راج ن.ىيحم تعمسلات طاص نبا 1

 كاثوهمادطل ثلثف ةلاعال ناك ناف هباص نمت تالك لنملا باسح نطب نما رش « ورنا نا قفا لف

 *« ةسفنل ثاثو هءارشل

 لضفلا با نيلضفانل فروع نب ةد رونا انناركاش نهد 2 مركم « انربخا ف

 نإ رام مادربزع + نه ةديز دج اك لاو ةفاسع قاف نع نقولا مب ع قر يخأ ىسوم نرمي ىرخا ىدزالا

 اعبش ايندلا ف سانلا رثككن اف كلئاشج نم كا ذ مام لاقفأشمتا ثان ملسوهل.ا و هيلع هللا ص يبتلا تبا
 ب

 » هاجر خلو داتسالا حييص ثيردخ اذه« أعوج ةرخ الاى فزثكا

 ليئارت اكتم لاقةبعش انئربر جنب بهوان قوز يعن منعا را 9 بوعي نب دم نماسلاو ا 1 أزيد »د :

 عم ١١ رسبلا نهتطر .املواوهحلبلا () ظ

 بارا د دخ ايناك سودا او هيلع هللا ىلص لال عونا سانع هه ةداتق نع ف مرارا هيطعن 1 فدسو 5

 نك اووهو (ت اق)فسو يه : +هيلاةبك اهلا بحا ناكو خبطبلاب د ا ناطرلا لكأ ف هراسي مكلعلاو هليوم

 2 حعابلا اولك يسوهل اوهيلع هللا لص نالوشرلا لاو ةماع عاعبلا ل نع هولا نا ماشها "4 ىدحلاب ركزوا 2

 لم ثردح (تاق ة)قاخلاب ديدملا لك ىتح عدانبا قنلاق 53 تضع مدأ عا هلك اذا تنك طتشلا نافر تاب

 0 7 هدم“ خرا مهيب:

 جل

 7 »# فاّؤأا هدححعصل و

 وامل لسؤال اوهللع هللا لص ىبنلال ا ب رك يدعمن ,مادعملا نءراجن. ىبحت تير ادن # هنوأغم 0

 ثلثو هنا 00 هسماءطل ثلثف ةلاحال ناك ناف هباص نءمت تال | للا بسح نطب نم ارش < ءاقو مدانإا

 ز * مص (تاق) هتنيفتلا'

 نك فما لاتف اهمتا ن تان اسوم ف زن لهي هاتي طاودع رف ةدزن كاكا لاق

 باذك ى دلل لا# و ديو (تاق) مسرح + أع وح هرخ :الاوف لمرأكا اع ادلاىف 910 ناف هشلت احن ند :

 1 #0 كلا" أاهرمع أ

 . ةشئاعنعهسا ع مهركد ورمز اان يق لاف سيقنب دممن ىبح ايركزواا انن (زاة) يضرملا لعارا

 اقل ةبك افلا بحاناك )

 يسدد
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 (*ج). . (ةيمطالا باتك ) 022 ش « صيخلللا عم كر هئسلا )

 ١ ىهقذون رق وأخ رع سول اوهيلع تلم ىنلاىذ نإ تق رقلا ركب ينا لوم كيف س نَع ء نسملا نع دس

 # دكه هأجرخمملو دانسالا نس تيد | كيه نا رقإلا نع لسوهلا او هيلع هللا لص هنها ول وسر

 2 ءاطغ, :نغ ك1 انثىدعسلا ةريغما ن ىبح اب ا تووأ نإ 1-- 5 ىبالدبدلا دم نب هللا 4« ينربخأ هَ

 0 ملسوهلا آوةيلعلل لض ىبنلا ثعبف ةفصلا ىف تنك لاةهنغ هل هللا ىصر ةري سه يف نغ ةىبعشلان 0 تئانتلا

 كيدح اذه# اورقاف تن رقدق ' ىنا ةاصصال لاق اندعا ن كرقاذا انكم ولأ نيم ٠ نيحنثلا نر : انكف | ديلا 5

 « ايسر خلو ا ال مم

 رع ليفجتا انيشيرا ولاد ةبعوا دمصلادبع انى اذهل زاخس| ندم انس بوعي ندمت سابعلاو 4 0 ٍِه

 ةوجملا لسسو هلو هسيلع هللا لص هلا ل يسو هلق كاق هنغ هللا ىطر م 0 نع خ مهل ن و رمح

 * ةاحدح ا! دكنع ة ةنملا نم ١( رخصلا و

 : 0-0 نع 0 2

 انئىدبمنب نمرأا كيبع انءينا ىثدج ليثخ نما ن .هللا دبع اني هيرلابز دعان د ركبوا 10

 : هللا لص هللا لسو يقيم لوقهنع هللا ىخر ورم ن مقا رعد م . لأ مرش و و رم ىنا بوح سبا 2 لععشم

 : مرآ ياذلم يملا نم ةرخصلاو ةوجملا لوب لو هل او هيلع

 ّْ ىدبهمن. نجرلا دبعانت ىناىندح لبنح ندمحأ ن هللادبع انثهيولاب نيدمعا نإ ديت كيو هأن ريخا دقو ٍِه

 ا هللا نلت كفوس لوَش هنع هللا ىخر و رمح نب مفار كءمس لاق ميل نب ؤرم 95 دوج سأبا نن لعمك مانت

 ٍ امه لممشمناف دانسالا ءحص ثردح اذه# نجلا نم ةرخصلاو ةوجعلا لوقت مو هل او هيلعشا لص

 « ثردحلا ليلق ٌةرصبلا لها نمخيش سابا نب وريوه

 نبىدبم انك قرزالا لضفلان بس اعلا انذ ىناغصلا قاحسا نب دم ان بوعي نب دمحم سابعلاو ا انئدح ف

 قتلي و بط رلالك ايذاك ملسو هل اوهيلع هللا لسص ىنلاناهنع هللا ىطر سنا نع باحبملا نب عش نعذوميمأ

 * هاجر لو نيخيشلا طرش ىلع حبعص ثيدح ١ ذه » قرطلامنقلاو منقلا ل ىونلا |
 - آب

 اد( اأو قوز مح ننو ر<عو ب رح نب ناولس انك قادعنا نب ليعمسأ انّ لدعلا ذا 0 4 اند 0 ِ

 6« ةنملا نم ةرخصلاو ةوجعلا )

 تسو عم ٠١؟سدقماِّب ةرخصىاةرخصلا )١(

 ارعرسودل .اوهيلع هللا لص ىنلا ىدي نيب تبرق لاقركيىنا ىلوم دمس نع نسأا نع زآ زلنا « ىصاعوبا ف

 * ميم # نار قالا نع لس وهل او هيلع هللا لص ّتالورىهةنورق اوان |

 هيلع هللا للص ينلا انيلا ثعبف ةفضلا يف تنكس لاق ةريرهىنا نع ىبمشلا نع بئاسلانٍ ءاطعنع 4 ريرج إف |
 تنرق يناهباعصال لاق امدسحا نرق اذا ناكف عوملا نم نيتنثلا ن رمت انكف اننيب بكسف ةوجعرت ل-وهل و
 ْ * حرص «اونرقافأ

 « حي ههنع ميل-نبو رحانث سيل نب لعمش هلق .ةنمبا نمةرخيصلاو ةوجيلاا وف سسهتججرتسم دق رم ن6 مذا آ

 قاسم نطل لكل ناك ل_وهل او« .يلعّللا للضي مثلا نا سلا نع با>يملا نب بيعشنع توديم ن ©« ىدبم ف ظ

 «( مخ قبطلا م :هلاو منعلا لعىونلا |

 فدو » 06



 (4ج) . (ةسطالا ب اتك 6 '  عضتلا غم كراشلاذ

 /ء ةقاسللا 000 م ا 0 00

 هللا عم لا ,لاق 5 وكن هنع هللا ىذد هر, رهاب 1 م ىرتلا كلن 50 مد ىمادس نع ناد نا 1 55 7

 *ىش هناصاف مير هدب فو تاب تر م مست ىل هورذحاف 1 رسولا3 نرد ازمه ول

 #3 ظافإ الإ هده هاج رك و نيخيشلا طرش ىلع مح كثندح اذه #هسفن الا نمولت الف

 نايف انثىدسجلا ا سوم ن رش: انب ( الاق) لدعلا داعم ىريلعو هيتفلا قاحسا نراك | عاندجا»

 عضيوهفلخ فدر, وهل او هيلعاللا لص ىننلا زاك لوقت كلام نب سنا عم. 4١ ئئالملا روغالا قيكلا سم نع

 * هاجرختملو دانسالا حي ثيدح اذه راما تكريو كولمملا ةوَع 0 وضرالاىف ةماعط

 ها نعىلا ىنثدح 4 فرحا دلاخنب ةبقعنب نسمحلان دم ىف نس 1 مساقلاوا # ىتدح 9

 كلام نس انع هنأ نعىتتلا ميقا 3 نب دمت نب ىنوم انقواوكلا دلاخ نب 4 ةمع هما نع ةبفعن نسحلا

 د همك 5 حورا هناقمكلاعت | 0 اذا م "ا وةهنلع هللا 0 2- دلاقلاق هنع هللا ىضر

 * هأح رخم مودانسالا مي ترد

 7 2 معلا معرب ىدبمْن د_مجا 1 ءالما ٍِف اممسالا < هازلا هللا دبع نب نرخ هللادبعوأ 04 <": دعت ٍِظ

 هللا لوس رّيبا ل لاق هنعدللا ىضر كااطىا نلاىلع نعهيانع لح أنبه ز نع ع نم رلا دبع نب رمع انث ىريزلا دجاؤا

 مشا عفتارب ىتح حبصلادمل لصا ف تناؤات لاس لو نك أو نيعدا رقو' ند ا نع يسود ءاوهيلع هللا لص

 دحاو بو" يف ىبتحاو ءايصلا سلا لا قامو قطت لع ميطبتماناو لك ٠ | ناو يعقل برغت ق>رصملادماو

 « ةقاسلا هذه هأح رخو داتا 9 ثردح !دةماوزاع ءامسلان يبو يح رف ناد نيل

 0 عونا 5 يس اانطلا ةؤاذوبأ 9 ناقل ْن نإ رفعج نإ ىرحات ةففلا ناماس ل ده ركبوبا © انثدج 4

 هورذحاف نما ناسح ناطيشلا نا .ةري سه ىلا نع ىريقملا .نع بنج ىلا نيا انث ديل يلا نب ؟ ب ودعي ول
 هبذك بوعي نافعوطوم.لب (تلق) (م حزم هسفن الا نمولي الف 'يش هباصاف ير هدب يفو تابنم مكسفنا ىلع
 « سانتلاو دمحا

 لع هماعط عضو ةفإخ فدر , سو هل آو هيلع هللا لص ىبنلا ناك لاق اق ايلا عج ىالملا لسمنع # ةنيبعنبا »

 كر لس( ( تلف ) عي هراها ب كرر يتوصل نجلا

 حورا هنافوكسل املا وملخ افمزلكأ اذا اعوف ع نسا نع هبا نع ىميتلا ميهاربأن هش نب نوب«: عجل
 هيلضرادل كيمو م هنااا ماب وطب يع ا اق ) حرص» مكن ادبال

 دعل نيئالبص نع لس وهل او ةيلع هللا لصاللا لوس ز ناهس لاق ىلع نعد ا نع لسا نب مز نع نمحرلا دبعنب « ورم ف
 نيبوىجرف نيبسيل دحاو ب ونيف يبتحخا باو ءايصلا س ل نعيناع .وويطبتمانا و لك |ناو رصملادمبو حبصلا

 *ماو رم (تاق) حيحص# راس ءايبلا
 5و ِ 9 ا د - - يبس سوو 00-2 ني ايكوم تدك 2 د سم

 0 2 0 رك

 ك1 نع ىها)(

 0 و نيت



 4 هدب قءاي تح ليدنملاب هذي ل حسعأل)

 « نولوق م روبظ ىلعابارتلا نواقننو |
 44ج (ةنئظالا باتكذ "20 4 ( سييغلالا مه ك ردتسلا )

 : ادا انيقشام مالس الا. ىلع « دمحم اًوميباننيذلا نحي

 ه لوقو مبيت لسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسزو

 هرجابملاو راصن الاىف كرابف: .* . هرخالاريخالا ريخال ميللا

 ةمشناخلو عاج موموقلا ىدب نيب عضوتف ةختس ةلاها عنصذق شو شح ريعش نم فك لم مف ةفحصلاب ءاديف

 | * ةداي لا هذه هاجرخم لو نيخيشلا طرش لع حيض ثيدح.اذه# حراحلو قلملايف

 بابش .نبانع نمحرلا دبع نبةرقىل زبخا سهو نباانث رصن نيرحناش بوقعي نبدمح سابعلا وا# انئادح ف

 طعنا لوقتوهروف بهذ ىتح هنطغ تدراذا تناكا حا امهنع هللا ىضر ركب نأ تنب ءامسا نع ةوسع نع

 ا

  2١قراج نع رييزلاو ونا يتربخا رج ناأبنا مصاعوباان ةءالقو اان كالا انما نع غانا |

 ّْ ماج رخل ودها وشلا ىف لسمط رش ىلع يب تيدح اذه ةكربلل مظعا ةنال وقت : لسودل او هيلع هللا ىلد هللا نونا

 ١ « ىرزملا هللادينع نب دم ثيدح نمرسفم دهاشهلو ا

 ظ ىرزعلان هللا دبع نبدمج نيا صانثووباسبين قراغبلا هيقفلا متاح نبدم ن ميهاربا ربا قاحسا وا# هانريخا 9

 ك:راهرأللا ماعطلا اوذراا ملسو هلاودهيلع هللا لص هللا ل وسو لاق:لاقهنع هللا ىضررباج نغءاطع نءيبا ىنثدح

 « هكر ىذريغزاملا مامطلا

 نب قءابىح ليدنلا ةدن مكدحا حنسعال لوقيلس ودل .اوهيلعللا لص ىبنلا مم مسدنأ امهعدللا ىذر هللادبع

 أ اًده#هماءط دنع تح 0 * لكىلعن اسالاؤا نئانالدّصر ناطيشلا ناؤهل كراس هم افط يا قوىردب اللج رلا

 كثندح

 # نولوقت'تارتلا نولقننو قدنملا نورفح راصنالاو

 اذا انيقنام التم الا لع :» ١.. دما وعي ابني ذلا نحت
 5 لوو مهب ملسوهل اوهبيلع هللا لض كل لرسلو

 هرج الا وو اصن الا فك رابف. 4: هرج آلاريخالا ريخال مهلا
 |املو عايج مو موقلا ىدم نيب عطوتف ةخنس ةلاهاب منص دق شوشحم ريمش نم فك ؛لماهف ةفحصلاب ءاجيق

 م خ)حيراشو قلما ةمشب

 لوقتو هروف بهذ. يحهنطغ تدراذا تناكاهما ءاهسا نع ةورعنع بابش نبأ نع نمحرلادبعنب « ةرقإ»
 *(م) طرش لع «ةكربلل ظعادا لوقب لسو هل اوديلع هلال ص هللا لومير تعمسيفا

 ا ةماعلا ماهطل باودر ١, اوفر رتاج نعءاطع نعيرزعلا هللاديبع ندم ن ع ىوربو # دهلوشلا ف د

 ربائذري ع

 قحليدنملاودب كدحا حسعاللوق لسودلاآو هياعمتلا لص ىبنلا عمسدلا رباجنع ديبزلا 0 جيرج نبا »
 *()همادطدنع قح هيلين يادار, نابع نودع راب هماعط يا ىف ىردنال هنافدد قمل

 بر ٍ ملل ص



 (4ج):  (ةيطالا باتكو نيبو م . ( صيخلتلا عب ك ردتمبلا ) ٍْ

 كلت تلف نمسلا نم ةلتكتلا كل ذخام هديب زيملا تفمام ماع دفن مسنم ةلتكو فيغر من تاق "يعدم |

 لاق مب مرشأء ابا 5 رشع توعد م رثام تا ةرشعىل عدا بهذا لاقم ةديرت هريص يح هدس هعمج م ةزيملا

 امقوفن ءلزمت ةكربلا نافاههقوف نم اولث < 0 وج نم اولث هللا ميد اولك لاهمث ةمصتلا تعصوو اوسنجا |

 دعباع د هنارك ذو ةرشعىل عدا لاق ماه درواهمم حلصاو اهنمْذخ ماب سإارفاماخ اهاكما ردص تح اتلكاف |

 *هاجرخم لو دانسالا مي ثيدح اذههالضف اواضفدقلاقو ةرشعةرشع نيتيص كلذنإ

 نم رلادبع نعةو ىعنب ماشهنعةءاسا ونا انث ن ةعن , ىلع نب نسحلا انث بوقع«نيدم سابعلاو.ا # انثدح ف

 هعناصا قءل امامط لك ا اذ ذا ملسو هل او هيلع هللا لص ىنلاىأر هنا هنع هللا ىضر ها نع كلام نب بكن !|

 | « املك ا ىتلاثالثلا|

 .نرعةملسن دام اين تل ذا نب ديزيانث هماسا ىلا نب ثراملا انثو رع ىضاقلانيسألا نب هللادبع #« انربخا » |

ٍ 
1 

 *هاجرخإو دانسالا خي تردي ادها# ثالثلا ةعباصا قعل لكا اذا لاك

 تأ ؟اسلا نب دم 3 ةيلعزب ليعمسا انث ددسماثب . د نب ىيحن ان ظفاملا بوكعي نيدمخ هللادبعوا # ايريخا ا

 كعولا هلا دخا اذا لسوهلاا اوهيلع هللا لص كانا نا | نع هللا ىكر ةشلاعنع هما نع ءيلا هكربنبا |

5 

 7 وهل اوهيلع للص هللا لورا هنع هللا ىضر هيبانع كلام مكن هللادبعنع هيبانع ةورعزن. ماشهأ

 #*هأح ره و ذاتسالا معي ثم دح اذه#»ءاملابارهجو نع خسولا نك ادحا قردسلا 2

 ناعطن هاا قدح ىلا ىتثدح صفح نب دبجحا ان قاحسان دم اننا ىميمتلا لعن نيسملا « يبربخا. 9

 كلا لوك قانا لورف# راصنالاو 3 رح اهلا تياردقل لاقهنع هللا ىذر سن أ نع تبدهص نب زيزملا ديع نع

 عمت“ ؟؟اميقرد وكي و لح دقو نهدو ءامو قيقد نم خيبطدلاو ستفلاب وهءاسملا 60

 م 3

 م سع 00 ا يي سم

 اتم ذخا مانعب اضاياويفاططخ اء اكفانردص ىتحاانلك افا مقوف نم 0 ” ةك ربل ن افاهقوف نم اولك ان.الوإ هبل وجم

 (تاق 06 تا ةرشعني رم كلذدع اد هناركذو هود ل جاوا 3 اهدروأ امم حلصاو

 6 ةفشن سيل: ىف اسنلا لاقو مهضعب هقودلاخ(

 لسومل اوديلع هللا لص ىنللاىأر هنا هنانع كلامز لا نا لادا ةورعن ماثع نع « ةماساوا ف :

 ١ « اهم لكا ىتلا ثالثلا همباصا قيل اماغط لك !.ا.ذل

 ٍْ هه حيمص# هلثماع قرع هببا نع بعكن هللا دبعنع هنأ ن نع ةورعن. ماشهن ء ةملس نب © دامح وف

 ذخا.ا ةارا_ومل اوهيلعللا للا لو در ناكت لاق ةقئاعنع هما نع ةكرنب بئاسلان دمحاست 4 ةيلعنبا 9

 عيهسلا د'ؤفنع ورسيو ميقسلادا وف نعوب ريل هنا لوقت ناكو هتم وسحق هما منصف ءاسلابرصا كعولا لها |

 ظ «حيمص» ءاللب |مهجو نع خيسولا نك دحا و ريش |

 | حيمَسلا د'اؤف نع ورسيوا ميقسلا داؤف نغوريل ريل هنا لومت ناكو هنموسحيف هايم منصق )١( ءاسللان رضا

 اراك هللا مس ؛!ولك اوسلجا لف جا اع تسعسريرخ ردن خالط كيرمصمفللا تقمحأ

 :نرجاملا تاردقل لاق سنا نع تييصن رزعلادبعنع ناععط نب مغيه.اربا ايش قادعن 4 جوبا ::

 ش2 0 ممل 0



00 2 
 اهلل

«6 3 

00 

0 

 0 ااا

 ”(4ج) ' (ةلطالاتاتكذ) 2209053 غسففلا خال ردشلا)
 ةليدعللا تعسف لفل هبسي اك لغو ف ا لس ااا ةونا نع ديم نع ماونلا نبب فابغ

 ةديزثلاوهلفتلا لو قن قادفعأ ب هم ركب بأ قضمص

 رمت نع ديعس نب كرابما أبنا عاجش نب همم ىنرضخلا انث زعلا هبع ربع انث ذاشتجت نيل 4 انئدحو 9
 ملسوهل اوهيلغ هللا لض هللا كسرنا مامظلا تما لاك لاقأتبنع هللا طر ابغ نب ا نُع ةسم ركع نغ فيغتن نلأ

 هللا لص هل وقاماف هذيعتساتنا كرام نايفدو خا اذهدايعش نب رمح لافةاحج رخل هيا سو رتل

 «نيحيحصلاىف خرخع هلاف مامطلار اس ىلع دن رثلآ لظففك ءاسنلا لغ ةخ اضف ملسو وهل اوهيلف

 نم نايفساتث ىديجلا ان ىموم نب رشن انن (ألاق)لدفلا ذاخجن ىلعو هيتفلا قاعسا ن وا 4 انن هع)
 رتج نإ كرعص مل لاَتف نآلف مثنالفمت مشم مريب ف غيغس م ترق ماقط 'ىلا انعد لاقت فانعلا نن ءاطع

 هللا كور .:زغ ثدح سابعنب'نالاقميثدخ مسقملأق م .امطلا يف لاهتام عمد دق دكا ةنيللا اومضونيع

 كم دخ اذنح# « هظسو نما ولك رع هب افاحت نماولكف مامطلا 0 كرا ذا هل وةلع هنا ىلص ْ

 © هاج 20

 ل 7 نن دلاشانت' ى نا نب هللا دبعانتىامصلا 0 ندمان ب وهن ديت ض اجلاوا 4 نم د |

 ىلا جن رخم سنا ةنالثانقا لاق ةفصلا لها ن .ملاكو مقتسالا نب ةلئاو نع هثدح هنأ هيأ ع نم كلامينان ١

 ا كللذءأطخأ نمبف تاك لاف مرمعطيو ةقاط رد ةنالثلاو نيالا يب دأب دحتسملا

 ُملب ىتع يلعأرتف ماعطلا ىلا ىنوع دنا ت وججرو هل ثم غلف ابس ةروس نمهنأرثتساف هتف ةمتملا دنع ركب ابأ

 0 ب ثمنصف رعمأ تطرمن مث بك و لخد م 9 ةيقبلا عرق ىتح تابلاىلع فقو مثل رخل باب

 2 د كر درا مدس زيه لوسط تودع اصل اقدار عسا ]للعم
 نم يسيل
 « ذيرثلالفثلاةعزخ نبأ ٠ لاقرفتلا هياكل سوال ويطل ينازل نا نعدفيخت نفماوعلان م ذابغ ل

 « مص هديرثلالسوفلا» اوهيلعّسا لص هللال وسر ىلا مامطلا حا ناك س ايغننا 6 نعت

 عمد مكلك١ ةنفلبا اوعضو نيح ريب نب ديمسلاتف مامط ىلا انيعدلاق تئاسلا نب ءاطعنع « ةنبيعنبأ إل

 9 زم ةكربلا نا نو هل او هيلف ا كو دخت سايغ نا لاقمه دخ مستم لاق مامطلا فلاقأم

 « عيبج ههطغسو نمازاكانالو هنافاح ننم اواكسف مامطلا طسوف

 نم ناك و مأيا ةنالئانقأ لاةةفصلا لها نمناك و مقسنالان ةلباونغىلأ دنع كالامىنا نب دن رب نب 4 دلاغ ف |

 انياب مابا كلذ هأطخا نميف تندكق لاق مبمعطف هتقاط ردق ةيالثلاو نيلحترلا دنس ذخاب دختسملا نم مسرخمأ

 قحأرتف ماءظ ىلا وعدنا تودنرو هلزنم ملف ايس روس نم هنأ قتساف هتاف ةمئملا دنع زكي ابا ترصناف

 تحبصأ |يلف منصهشلل ةكف رمعأ تطرعت م ىتك ربو لخ دم * ةيقبلا لعأ رق ىتح بابل لع فقو مسيل زثالا هيي ملب

 ّّ_-تكوت
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 ١# ع ذآ ]1 ]1 1*آز ز ز ز ز 1 0 زذ 12 0 ز2ة2ةز2ة2ةزة2زةز2ة0ة ز 0000



 («ج) عةنطالاباتك) © سئيخاتلا من كر دتسلا )
 ريثكو هنو دايز هيفو:نالع هيد رف ديعس نا نعاذولا ىلا ثيدحو «هما ةاكذ نينجلا ةاكذ لسوهل آو و هياعدللا لص ْ

 اههنع هللا طر نيخيشلاز ا بجسلا هيف ىضقةمنضلا لها ن م بابلا اذهلمان ن .كرمو ةجحلا هن موقنال طاخلا

 * نيحيحصلا يف هأج رخم مل
 ولع ندم انن مين وبلانت ىرافشلامزاج ندحاان ٍةفوكلاب ىتابنشلا ميحد نيدمت ن يلع 4 زيخا

 شان وكرت وءايشانن راك ا. ةيلماطا لا قاكلا# اسيعاتلا ىضر سابع نب نع ءاثمشلا ينانع راندن. ورم نع

 00 |-اافهمارح مرحوهلالح لجاوهناتتك لدا 0 وهل او هيلع هللا لص هيبن يلاعت تاس رل

 ثيدح اذهو ةنآلا معاط ىلع امرح يلا يح وام دجا الزب ١ الاهذهالتووفعوبفهنعتكسامو مارح وفم رح

 *« هاجر لو دانسالا حيحص

 نع لوحكم نع دنه ىلا نب دوادنعربسم نب ىلعانئ يملا نث ىشرملاو رم نيدمحانث ىسيعن ىلع  ىنئدج ف
 مكل ضرفو اهودتنالفادودحدح هللازا ملسودل !وهيلع هللا ىلص هللا لوسرلاةلاقهنعهللا ىضر ىنشملاا ةبلعثىلا

 مكلهنم ةجرن كلو عير نم نايسنريغ نرم ءايشا كرتو اهوكهتنتالف هايشا مرحو اهوعيضنالف ضئئارف
 « امف !وثحبتالو اهولبقاف
 نوراه نب فيسانث ثر الان باجنمابن: ىطافسالا لضنلان ساما ف لدملا داش ن ىلع « انثدح »|

 نعرلسوهل ١ او هيلع هللا لص هللا لو_سر لثسلا هنع هللا ىضر ن السنع نامعىبا نعىجيتلان املس نع ىجربلا
 «هنع ىنع ام وبف هنع تكسامو هياتك يف للام رحام مارملا وهنأتك يفهللا لحا املالحلا لاف ارفلا رو نيل

 * ماجر ل نوراهن: فيسوبابلا يف رسفمثيدج اذه .
 انثىطساولا ناولسنب ديمسانب يريهوملا ناذاش نب ديما: هيولبز. دما نب دم ركحب وبا « ىندج ف

 عيرصدلا موتم#وناعرف حيحصب سيل# هماقاك ذنينجلاةاك ذلسوهل اوهيلع هلا لصهلا لوسرلاق بوا ىبانع
 » هون ديمس يبا نعلاد ولايفا نع ىورو كلذك ييبلو

 ءايشا نولكإب ةيلهاجلا لمآ ناكلاق سابعنبا نعءاثعشبايفا نع راني نب ورح نع يلا كبرشنب « دمج ذأ
 ارحوهفمرءامو لالح وهف لحاا فهما رخ مرح وهلالح لحا وهنا لزتاو هين هللاتيِبفارذقءايشا "نوكرتنوا

 « مص هي الا معاط للعام ر جيلا يجوااهف دجاال لقالتو وفعوهفهنع تكشامو
 مكل ضرِفَو اهودتمت القا مودح حلا نااع وفيص ةبلعثىلا نع لرسكت نءدواد نع رهسم نب« ىلع

 مكا هنم ةجر نكلو مكبرنم ناين ريغ نمءايشا كرتو اهوكهتُي الفءايشا مرح واهوميضت الف ضئارف
 هءاهفا ويجتتالو اه واافأ
 نعرسو هل آو هيلع هللا لص هللا ل وينر لئيم نالس نعنامع يلا نءىميتلا ناملس نعنور اهن « فيس ف

 ةهنع يقعام وهفهنع قركتلانو هباثك يفهللا مرجامم ارطعاو هياتكيف الحا املالجلا لاف انقلاب وعنلا

 »+ ةعاجافعض (تاق)واج رخل بيسي
 مو
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 كك

 0 .(ةينطالا باتك) ٠ 6 : © ضيغلتلا من دكار دتمللا:)١
 ًاراس نب ناهلس تءنسلوق لهابلا رجابمنبرضاح تعمس لاق ةيعش اننا وفا [نوديحاع ىنأىثادح لبثتحنا
 يان يعم ينلا صخرف ةورع اهوحمذف ةاش يف ِِذ اذا تباثن/دبز نع ثدحم

 © هاج رخبملو دانسالا حيي ثردح اذه

 قيس ( نابت او ح) لضفلا نب نسا و ةعازخ نب ىرسلاانب هد افمزب لير ويد < ميغ
 2.:نفريهزان ماش نبزشب نب نسحلا ان (ةولقإ )تاق نب دمج و ىضاقلا قادسا نب ليممسا ا طحلا لع نبا

 كبطل نن هعبان *هماةاكذ نينلا ةاكاش ملسؤوهلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاقهنعهللا ىضرراج نع ريب لا ىلا

 «ىلا حا ادقلا دايزىلانب قاذف

 َميِهاَر | ْن قاحسا انثدح ( اولاق )ةملسنب دم او ميم نب دمجوىنااشت تاوفعيب ندمت هللادبعو © عر قي د

 هللالوسر نع امه هللا ىضر هللادبع نب رباج نع ريلي نع حادقلا دايزىلانب هللاديبع انثزيشننب تاتعأينا

 نبدمحانب قاحسا. ترب دمج انن ىميعلا لعن نيسملا (هبنربخا)ا«هما ةاكذ نينجا ةاكذلاق لسودل ! وفلع ا ص
 نم فرساعاو «هاجر خم ملو لسم طرشىلع يح ثرردح اذه هركذف لظنملا ميهاربا نب قاحسا ىندح ىبح

 000 0 5 د ا نا ثندح

 العر و نسا رحت نر طم لاصاقا يضر فو يزشلاىا'ييسادت يرق هما

 # ةما ةاكذ نينجا

 قاعسانب هم نع ىطساولا نسحلا نب .دمهانث ةيفنن بهوانث نايفسنب نيسحلا نب ديل ولاوبا 4 انئدخ ل

 [ هما ةاكذ رعشا ١ ذا نينحلا ةاك ذ لسو ةلااو هيلغ هللالص هللال وسر لاقلاق امنع هللا ىضر رمعنب|نع عفان نع

 قاحسأ نيدم أبنا ظف املا لعوا( هاندح دقف )كلذكس يلو حبحص بوناىنا ثيدح نا موتم مموت ار و
 1 هللادبع ايوا لل مهما نإ هللا ديعانلا ىتنوم نبفسوبا:( اولاق ) ننرخ اف ىزازرا رصن نب رفمحنب دمحاو

 للا لوسر لاقلاق هنع هللا ىضر بو ىبا نعىليل يلا نا نعهبخا نعل ىلا نع ةبعشانب ةبيشن ءالعلا نبا
- 

 هللا لص

 نخر فقو رعاهوح دفةاش ىف ياثذ نا كبان نب دير نعراش نإناتلس تعمس رجاهم نب رمطاحانثا# ةبعش ف

 حرص «اهلكاف سوال اوهيلع هللا ص هللالوسر

 حئادقلا دايزىلا نب للا ذييع انثريشد نب(باتع) هماةاك ذنيئلبا ةاكذ اعوف سرب اج نع ريب للا ىبانع «زيهز و

 « كلاه هللا دبع(تلق )هلثم اعوفرم ةربرهيلا نع هدج نع ىربلا ديعس نب( هللادبع ) *(م)هلثم ريب زلا ىلا نع
 ««تويملاك رعشا اذا نينجا ةاكءذاعوفورط رم نببا نع عفان نع قاحسسا نب |: نع ىطسا ىلا .نسحلاا نب 4 دمحم ف
 *مدلا نم 42 هرفام باضن ,ىح حط

 ىلييلىلا نب نحولا دبع نغهيخا نع ىليل ىلا نع ةبعش انثةبيش نب ءالعلا نب هللا دبعانث ىزارلا مهلا نب تلادبع لف
 نق ١

 انين دف ب بي يي للا



 (؛ج) ةيسط الا تاتك) 1١ 6 صييخلتلا عم كر 0

 هلا .اوةيطوقل ليال وضوو ارباع ةبماىنا نينا وفص نع ناهلسىبا نب نامنغ نع ةواعمنب نمحرلا دبع انن قاع

 اذههأض اوأتغا لاذ كنقذ ف نم محللا ب رقلاق كيبل تاق نا ىقمايول لاق ىدم :مظملا نم محللا ذخ 1اناو 7 و

 * هاجر و دانسالا حيحص ثرردح

 ورم نعرمممأبلا كرابملا نا انن دام مني ميمئانبى ا رعشلاد مم نب لضفلاانث نسملاانن لمؤملا ندم م« ينربخا

 اهناف ةطبرشلا د لكانال لاق لسوهل او راع هللا ىضر سابعنباو ةريرهئىنا نغ ةم ركع نع
 حيحص ثردح اذه» مولا مطق ريغ نمط رشن هنم حورلا جرخمنا ةطيرشلاوكرابملانبالاق# ناطيشلا ة ةحيبذأ

 * هاجرخب لو دانسالا |[

 رع لئازس اانا ىسوم نب هللاديبعاش دوعسمنب دمعات ىنوبحلا دمحان دمح ساسلاوبا # انربخا 8[

 / اوكا الف ل عذ ام تواوقبف م الزل لا نيه اول نيطايشلانا لاق هناا ضر سابع نبا نع كاشأ

 سم رش ىلع حبحص ثردح ا ذه هيلعهنلا مسا ر كذب امم اولكاتالو ىلاعتو كرا هللا ل زئاذ هولكف متامتحذامو |

 # ءاجوخج 0 1

 انن مزاح نيزيرجانما لالهنبقابحاشن مالسس نب نسما انن دا دغبب كلامسلان ب دمجان ب نامعورموبا 4 انربخا »ف |
 الجرذ هنع هللاىضر ىردخلا ديمسيلا نع راسنب هاطعنع ىتثدخ مسا نيديز تبق لسانب ديززع بوبا ]

 هاذ لسومل او اوميلع هللا لضينلا لأسف ب شخ لب اللاق ليدحت هلتاتفدنو احذف توع نا هتقان تدارا

 ىلع ةحصلاب عا ملاعاو نيخيشلا طرش ىلع حبس ذانسالاو هاجر لوداتسالا حيحص ثيدحأ ذه # الكاب

 : « لسا ندمزنع ًاطوملا يفهلسرا هللاهمحر سنان كلام نال اهطرش ا
 دان بشادبعاما لاقو (ح) ةبمشأبلا ميهاران للسما باافني دمج نا قاعسان ركبوبا « ىنريخا » |[ ٍ

 لكان الل

 ىف !رلاق ةيماىنانب فكزاوفص نع كاملسىلان 0 ةنواعمن, نم“ رلادبع ان قاععسانء 4 نا 0

 0 برق لع كيبلتلق ل ىدس . مظملا نم محللا دخلا ا اناو لتسوهل اوهيلغ لال هللا لوسر |

 مص 0 أنها هناذكنق نم

 |هيلعتلا بص ىنلان ع سابعنباو ريم هنىبا نعم ركع نعونرمنعنر معساتا كزابمان ا انث دامسنب « مست ف

 ديعنملط رشد هنم جورلا جرخم نا يبعب كرابملا نب الاق#ناطيرشلاةحيذاجماف ةطب ؛ رشلالك انال لاق ملسوهلاو

 1 35 يمص مولا مق

 الف دق قيعتانولوق يا ىلازاوعويل' نيظايشتلا نالاقسابعنبانع ةنمركعنع كاس نع « ليئا رس لف
 ْ «(م)هيلع هللا مسا ركذبإلامماولك اءالو هللا لزناف هنواكك منا متحذ امو هولكات

 / تداراالجر لا دييعس ىتبا نعن رأسا نع 200 0 تيعل لسان دز نع بوبأ اش مزاح نب 9 رج د

 حط ءاهلك نال نما ملسو هلو وهلعسا لس ىبنلا لأم شعت ليال لاقدندحهل تاقفدفوي اوعبنف تونا هتف

 * الس رم لسا نب زنع ًاظوملا فشللام هاورون بنرغ

 بكمل نعيد

 6 نين باو

 د ب

 اماه سمتلا كا تسلا ومما ااا ارا اح7جموجسم

 ل طا سرس
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 (:ج) ٠ ...  ةيمطالا باتكذ 00 ا (ضيلتلا عم كر دثدلا )

 :أةذمامل لام هلزئميفوه اذافلسوهلاو اوهيلغ هللا لص هللا لاوس رولا اهم ىف ضا مثتسءنصف ةزب ةررخم ىلا ىف سما لاق

 ىنا ىلا دج رم كيلا اهتلنقن مام تمنضف اا 000 ةربرح اينكلو تلال وسرابإل تاق ذهول اراجاي '

 | سعيا لاقراجاب اده محلا لاق ت ءاق كللاقافل لاق من تلق سودا اوهيلع هللا لض هللا ل عشو 5 لهلاعق

 هيلا اهلمحت ىل خام " اهاوشو ام ذفهل نججاذهىلا ماقف محللا ىهتشا لسو هل اوهيلع ّللالض تاور نوكخيزا
 1 ارخنورمن هللادبع امسالوا ريغ انعراصن الهلل ىزج لسوهلا او هيلع هللا لص هللا لو زلامف هللا ايتلخلاهف

 'إ * فاح رخو ةازسالا مديخحطص ثيردخ اذه «ةذايغن دعسو

 اين . مداغن ىلإ اع اتنث ناريزلا ١ رفغخ نب ىبح 3 دادغت كدعلا ىلا .عاركلا قاحتسا 5 هللا دنع م انربخا 3

 دتشا نم ىف: تنكح اهربا ىف دتشاف ميعبلا انرا ثحفلا لوقي اننا تعه لاقسنانتركم ينانب هللا دنبع

 هيلع هللا لص ىننلا ىلا ىعمهن لسراف اهزوع زوعافتزوشم تددف اهب سماف ةحاطابا اهب تيئاف !مدخلاف اهيلاورتفيدف

 اًده#» ىتم هلبمف كيلا ةحلط وبا اب ثءب تنرا رمح تاق اذه امرسودل اوهبلع هللا لض ىبنلال لاففلاسو ههلاو

 ش * هاجر مو دانسالا ميرفص ثددح

 اور فرب هيل فهو نا نا مكاو ددبع نب هللا دبعن دمأيا سوقي دمحسابملا وبا م هانندخ 9

 ىوشا ت تنك لاق مفا رىأنع ّك افطغىلا ثر لاسفل تاديعن هللا دبع نالالهىنان : دايع ب ىنادح كنراخلا

 «ةالصلاىلا عد * هنءلك أ ان انشا ناعم وللا 7 ةيلع هللا لبض هنبالوهرل

 095 ثيللان بيعشو ىف ىنريلا محلاز هللا ديعن دمتأا مكسملا دبعنا دناوف يفسايغلاؤا « انندح »

 ىبا نغةدح ىرملا ا ةرافطمالا نا قار ,ىلانب هللا كيبع ني ديعس نع د زين دلاغ نيد كتالا

 للا جر ع : هنملك أ ايف ةداصال ًانضوتدقو ةاعثلا نطن سو هل .اوهيلع نالص تالي رفا !غيتيك لاق ماو

 # هاجرخملو نيخيشلا طرش لغدانسالا معيخنص ثردح ادنه «ةالصلا

 قاعسا 1 ظ ْ ىنمهلبقاف»

 كيوي 222008 ىلا ىلا تعجرمتال تاق اذه محلا لاقف لسوهل اوديلع هللا لض هللا وسر ىلا

 هللا لص هللا لودر ,لاقف هيلا اهلمحص لما 9 " اهاوشف نجادىلا ماةفمحللا ىهتش ءال وهلا اوهيلع هللا ٍلض هللا ل وسر

 عبو ةدابعن دعس وما رخ نإ و رمح نب هللا دبع اهسالوا ريخانعر اصن الا هنلا ىزح مس هلا و هيلع

 تنكفاهرا دتشاف ميقبلاب ابنرا تجفنا لوغباسلا تمس سنا نب ركب ىبا نب هللاديبعانث مصاعن. © ىلع لف
 هللا ل وسر ىلا عما هزجمل لسرافتإ وشم * تح ذفاسهم صاف ةحلطأبا امم تعاف اهذخاو 1 دّتشا نعي

 « حمص «ىنمهلبتف نر ارجع تلق اذهاملاتف ل سوهل اوهيلع هللا لص

 .تنكلةمفار فان 0 نافطغىلا نع هندح هللا هيبعن هتلادبع ناكاله ىلإ نب ديس ىثثدبخ ثراها 04 ورم »

 هلل عدس نو 00 دلاخ هاور «ةالصصلا ىلا جب رحمت هنم لك اف ةاشلا نطب لسو هلا اوهيلع هللأ ىل“ 'الورلىوثا ا

 *«(مخارف )مفار ىلا نع ىرلانافطغ وا ىثدخ مقا رافان , هللاديبع نغ كاف

 نحرلادس و 2-00
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 (4ج) «.ةيبلالا ناتك) :( 111 ( صنلللا عم كر دعما

 57 هللأ يضطر هنا دبا نإ راج ترم ىزلا عين نم سيري هوا نع هباوعو انثمسصن ب نافع اننا (الاق)

 سودا اوهيلع هَللالص للا ل وسرنا ىأ مال تاق هيف ركذو هلوطب ثيدحلا ركذف اند يلع كرت ىنالتق املا

 شارف هلت شرفو لخدف. لاق هيملكتالو ل-وهلار او هيلغ ّللالص هللا لوسر ىذو الف رابنلا فصن مولا انئيم

 نالبق غرفا لجملاو اجولاو ةزيمس ند اديهو قانعلا هده مذا ىلا وما تلف مانو هسأر عضوف ةداسوو

 هللا لص للا لورا هلت لقفمابوهو انغرف ىحايفل 8 يف كنماناو ملا هللا لص هللا ل وسر ظقيتس

 قانملا مضن ىتح هثوضو نم نغرشالف موقنا عرف اذا فاخاىناو روبطلاب وعدي ظقيتسا اذارسومل اوهيلع

 تام كناك لا_ةفيلا رظنف هيدي نب قانعلا تعضو ىت>هروبط نم عر ظفر وبطب ىتتشا باجانل لاق ماقالف هدب نيب

 افك هيف ملسودلاو اوهيلع هللالص هللا ل وسر برضف اولخدف هعمنيذلا هنا ركع عيال ١

 نا داتسالا 04 ولن يميل يقاب ركذو ريثك ممحلانم لضفوا وعبش - !ولكأأو اولك هللا مسي

 اع ديعس نب ىيحمانم دسم انث ىبحب نري دمحنب ىيحي انثىابيشلا بوسي نب دحا م انريخا )ف
 لاقسو هلا اوهيلع هللا لص ينلا نع اجيلع ا هللادبع نع نم رلادبعن. دمج همسأ ىرا مهفى نم

 «هبسن لو ىمبفلا اذه نع ةلكصمن ةيقر هاور دقؤ*ربظلا مهل محلا بيطا

 اممع هللا ىضر ردع نب هللا دبع نع مهفىفإ نملجرنع ةلفصمن هبقرنعربرج 1 هاتوا حانت (الاق) ش

 1 ش 3 هاح رخل : لو نيد انسالاب ربما عم بق# ربظلا وحل مجالا ب تيطالاق ودل اوهنلع هللا ىلص ىننلا نا ْ

 هيجان ندمحن هللادبعو ناابيشلا بيعش نس دمجا. نمر ادبعوبا 93 ظفا العن نيسحلا لعودا ناز 3 2

 ملم نب هللادبعنب رباج نعراندنب ورمجنعيبا انث دييشلا نب بيبجن ميهاربانب قاحسا انث (الاق)
ْ 

 (ثلفدقو كدملا اند كل /ينازك انبلاق“ر ,اج نع ىزنملا حبب نع سيق نب دوسالا نع ةءاوعوا 9 ١

 لاق هينلكتالو لسو هل 7 او هيلع هللا لص الوعر ىوررف للام مولا انقيجب هللالوسر لاق رمال

 نولاو ةنيمس نجاد مو قاتلا هذه ميذاىل لوم تاقف:مانؤ<- أر عضوف ةداسوو اشار ةهل تش رفو لخدف 1

 ش تاقف مان وهو اسمان :غرف تح اهفلري عسب !نيوفلللا اوديلع هلال سبا كوبسز: ظمشس نا لبق عرفا لجعلاو

 نكرم عرش لفموقينأ غ عرفا اذا 0-50 ناو رووطلاب وعذب يو ا ب هلع هللا لص هللا زو سر نادل :

 نيب قانعلا.تءيضو ىت> هزوهبط نم عرف لف رووطب. ىتت ”ارباحاب لإ لاق م اا (فددب نيب قانعلا مضل ىتج «وضوأ

 أيلاقو مدي برضف اواخ دفهعم نيذلاهبر ,اوحاعد مركبا ل حاعا 57 تامعدق. كاك لاتفيا رظنفديد

 ظ «حيحس هريثكلابنم لضفواوعبش ىجاولكاف هلل مسباولك

 محل محللا بيطا لاق ملسو هلآ وهبسيلع هللا لص ىبنلانعرفعج نب هللادبعنعمهف ىف نملجر نع 6 رعسم ل
 : * سيح ةلئصمن ةبقرىمهفلا اذهنع هاورو *رهظلا

 اهتلج مت منصف ةربرحيلايفىمالاق راجين راند نور م نعهلا انثديهشلان ب بيبج ن ميهاربا نب © قاجسسا ))
 تنسو 0 1 ةحنبف هنن

 6 1 عمل ف 3
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 دهن

 يف ملغ ذاع هتيباف ةراخت لس وهل اًوهنلع هللا للص ينل انلطتج ل لاق ه:غ هلا ىضر رئاج نع ةحلط ىلا ن را هللا دبعن ا

 هب رح نبب بلاغ نيدمح ولو وهم نإ نسما نب قاحسا ان هيولاب ني دما ندم ركبوا هشدحام# هه دهانشو ك ّْ

 كما ماوه اوهيلع هللا لتضئيثلاهل لاقف هتقان لاقسب نجت نابرا ىغهيلعا ريمي دوه نامعلبقاذا هناحنصا ضعت

 ١ اع اصق توك نا هلا د قافنتسالاو غلانو هلوقىلا ثيدملا من انلق اعيش متبصا له لاقف لسوهلا و ةئلع 0029 *»

 (64ج) ١١-1 عةبمظالا باتك> © ل2 فاشل مم كر اعلا ) ٠
 :١ دولا كمال سوهلآاو اوهلغ هللا لض يننلا هللاقف هتقان لاقعب ”زجتخم نارا سغ هيلعاريمس دوق هنعدللا ىضر نامع

 نقهسلاوق يق دلا كلذنم اهفلمخل ةمظع ة ةمرنب مسالا اوهلع هللا لع لاا دق خاناف خلا لاقف لغو نمسو

 : اذه *سراف لها ضييخ هبشلا ده اق اولكم لاف 4 < |ولآ ضل اوهيلغ هللا [ضىببنلا لكاف هخضنا ! ملسغلاو

 2# هاجر و ةانيناالا يح ثدخ

 ناليعمساانث ىونلا هياتم نب ىبح انثددسم انثىيح ندمت نب ىيخنان ٠ بوقم, ندم هللا دبع و4 انربخا 9

 ملسو هلاو هيلع هللا ٍكض هللا ل وعر ىلا قفتتلا يتدفاو ثنكلاقدينا نع ةرعم ل لقل نب منصاع نع ا

 ةريرحانل ترماف نينمؤملا م !ةشئاعانف داصوهلزسو هقداصن لق ملسوهلا اوهيلع هللا ليض هللا ل وسر ىلعانم دقف

 صاؤا ايش متبصا زمتلطبو هل اوهيلع هللا لص هلا كوتتو ءاححرع هيفقبطلا عغانقلاو 32 ماما

 ىمارلا مفرف لاق سواج ملسسوهلاوهيلغ هلال هللا ل وسر عمنحي امتيبفلاق هللا ل وسر ب متانلقف ق مكل

 حذاف لاقةمم لاقزالفان تدلوانم ملسوهلاو اوهنياع هللا ضهّللا لوز لاق رف ةلخس هما حالا لاهمنغ

 اذاقديز ناديرنالو ةئاممنغ انلاهانح ذ مكلجا نمادا نيسحم الل لو نيسحنال لاقفانيلعلبقا م ةاشابم ان اكمانل

 اهتلط لاف .اماذب و اهماشل لوط نم 2 دف ةأرضا ىلا هللا لؤضرإن تاقلاقت هاش اهناكم اتخمذةمب ىعارلادلو
 تاق لاقكتما كب رضككتنيعلظ ب رضنالو لمغتسف ريخا فكن ناف ظعلوقتاهرفلاف ادلو اهنم يلا تاقف

 اذه و اعاص نوكتناالا-ناشنتسالاف ملابو مباح الا للخو ءونطولا غبسا لاق ءوضتولا نع قرخا قالو زان

 5 هاجرخم لو اناتعلا حرص ثيدح

 .قادساان ميت نيد لالهوبا ان ىعنومن ىذا انثن املس نإ عيرلا ان“ بوعي نادم سائعلاو نا # انثدح 2

 12112ظ21أ1|1|1|0|0|10|0|00100 ]| ] ]| ]| 0| | | | | | | 0| | 0 00000 11

 ّ اجر خم و راج نم خمللب هحلط ىلا نب قاحسان اك نأ دانس الا ميعص ثردح اذه# ار هتيسح لاف افوح

 ْ © محالا مسومل .اوهيلع هللا ليع هللا ل وسر ةبحل حيضاولا ن نايبلا

 (الاف)

 نسنلا كللذ نمارف لمع ةميظع ةنمرببإ لو هلااو هيلع هللا لص ىنلااعدف خانافثنا لاق لادعو: نمتستو قيقدلاق
 «محص# س راف لها صيبخ هبشناذه نافاولك م محللاق ملا ولكاو لكأ مث هجطنا مثلسملاو قيقدلاو
 ىلا غسل بفاون تدك لأعاةناؤع ةزافن طظنبقلا نب مصاعنع غريثكن ب ليغتسا اثثدخ م ءانس نب م ىبحنو»

 مفلس هما كوت زعاجنم رتاتشاو ةز/رخ ةشياع انا ترضاؤهلزنم هفداصن ملف 0 هل ريع لل

 اري هتيئاف ةرافن لس ودل .اوهيلح للا لص ىبللانلمج لاقرباجن 5 ةحلط بان َلادبع نب قادسا انن ع لالهوا »
 * ملحص هان ةتيسح لاقفارف وذا يف ملطاف

 هناوع ولا »

 202آ]0ظ0000 0

 9 ظ5

 انك سس ظبي حن مح سين

 0100انأ1ذذ]]ذ]ذ ذ]ذ]ذ]ذ]]ذ]ذ]ذ]|ز]ز|]|]|]|]|]|]|ا|ز|ا|ا|ا|ا|ا|ا|ز]|ز1 | | | ] | | ]| ]| | ]| ] | ز| | || 0

 قة نيس د



 هأح رح مو دانسالا مبحص ثيدحاذه# هءاقالا* ىس هنطي ّق ب نأ :

|: 

 يي

 تممسا|ميحاصىلا لسرافلاةةمومسم اما ىنربخ اهئاضعا نماوضعزافا وفك لاق مهدناموقلا طسلاملف اطيمس|

 « لالدلا باتع ول 1

 » لوب هدنس ىف (تلق) مي كلذ

 سود او هيلع هللا ىلصهللا لوس عم انلكا اذا انك لاةراج نعلكوتملا ىنان ع ديرب نع ةياسيو 0 داج 1 ١

 (ج) 0-0 مف +( ضيقلتلا مكر دتسملا ١

 نبكلملادبع اًنددامح نب لهس باتعوا 8 00 ةنالقونا انثورك ىريصلادمخ ن ركحب دمحاولا # ادع ٍِك

 ملسو هلو هيلعهللا لصانلا ل وسر ىلا ةاش تادها ةيدوم نا هنعةللا ى امر ىردمللاديعش لان :رع هيبأ نع ةرضن ىنا

 اهئاضعا نم اوضع ناف مكي دنا اوغك ملسوهل ار اوهيلعللا لص ىننلا ممللاق مدنا م رقلاطسم الف( ايس
 نإ ايذاك تنكنا تبخا من تلاق اذه كماءط تممسا لاف اهتبحاص ىلا بابا ةمؤدسم اهما قربي

 اوركذا ملسو هل او هيلعهتلا لصهّللا ل وسر لاف هيلعكملطيس هللا نا تملع اقداص تنك ناو كنم سانلا را

 2 هأج رخو دانسالا عيسسم اذه #« اًئيشانم ادا رضيملف | انلكأذ اولكو هللا مسا

 بواو ا انث ةدئازىلا ن اان روصنمن لعمان ىرهوملا ناذا ثنبدمم اننهيولاب نب دمجا ندم ركبوبا# انيدحإ»

 هللا ل وسرزا اهنعهللاىضر ةصفح ىنتدح ىعازملاا بهو تب داع نع مفارز بيسملان ما ويع قيرفالا

 سيدك ثي دحاده «كلذ ئوسال هراسل لمجيو هباسو هنأ رشو ههأءطل هنيك لمجي ذاك لسو هلاو هيلع هللا لص

 اا ماسالا

 5 را اذا 0 9 وضاو ا عنب راجن ا :رع ديمح نع ةماسن دان سم

 ب دحاذم أ ديوهرل هل اوهبلع هللا لص هاكر نك قع اديس الاماعط لسودل !زوهنلع هللا طص

 * هاجرخ مل و دانسالا حرص

 ةزمحن دمخ نعرلسم نديلولا اننلمرلا زوملايع ندمان كيرمم نب دايغاؤ لدملا ذا اشحن ىف دعي ا ها 0

 لبقاذا هباعصا ضعب يفناك ملسوهل او هيلع هللا لص ىبنلا نا هنع هللا ىضر هدج نعهيبا نعمالس نب هللادبعن |

 )١( ةيوشلاةاشلا طيمسلا ؟٠

 مص ةمعاقالا “رش هنطب ىف قب اق حس حم لك اءناطيشلا لازام للسوهل اوهيلع هللا لص +

 لسوهل او هيلع هللالض هللا لوسر ىلا ةاش تدهاةددوم ناديعس ىنا نعهسا :نعةرضن ىلا نب 4 كللادبع )ف

 هنمةعمس حيدصانمادحا رضي لفانكاف اولكوتشلا مسا اوركذا سو هلآاو هيلع هللا لص تنال وسر لات هيلع

 0-0 امل وال كوطبالاوما رم 2و ةماعظل هنيع لمن اكل سوهأ ار اوهيلعهللا لصهللالوسرزا ة هصفح # نع 5

 3 ميخبص« ادب ىتح 1دنب لنا

- 

 2و شياكة هاط ف 2

4 

 ىناكلسوهل او.هيلع هللا لص ىنلا نا هدج نع (نعمالس نبهللادبع ن ةزمح نبدم نع مسمن 4 ديلولا طأ



2 

3-0 

 0 7 و 0

 056 فيولا ناعم 7” ( صنيخلتلا عمك ردتسلا )

 ةقرفا نغ قاحساينا نع ليثارس | مانت هللا دنع 'انن' ىلا ربص نإ دمجحا انب راغضلا تادبعوبا «انربخا ها .ج

 هيد ني هتمظوف سلا جوشو لسودل ا: اوهبلع هللا لص ىننلاهب ترم افاماعط تمنصلاق هنع هللا ىضر ايلتس م :

 *هأج رخم مودانسالا مرح ثرردح اده# هللإ مدل مسد اولك هءاحال لاو ةالب ميظوف ةيدنهث لق ادهام لاذ

 للا دبع نع ةرسيم نب ليدب نع ىنا وتس دلا ماشه انثنافعاش ىلادسنحلا ن لعاننكدملا ذا ثحنب ىلع 4 انادح »

 كدخا لك ااذارسو هلءاوهيلعّشا ليغ هللا لور لاق تلاقاومع هللا ىضر.ةشلاعنع موثلك ا نعريمح نديبعنبا

 هفاج رخخملو دانسالا مي ثيدح اذه «رخ او هلوا يف هللامدبت لقيلف هلوا ىف ىسن ناف لامس لّديلف ام اعط

 يكةرعنارقسانث ىدهم نإ نم رلادبعانث يناهصالا نامل نب .نوراهان“ توقعي نيد سا,.ءلاوبا 4 انثدح ١

 ءاخعمادطب يناهنا لوهل !وهيلع هللا لص يبنلا نع ةفذح نع ةفيذخ ىنا نع نم لاببع نب ةلقرخ نه شيتا
 ىنلا ذخافدرطت ام اكف ةيزاج تعءاج مث هدد . لولا اوه. يلع هللاىلدص ىنلا ذخاف لو انتفد رطب اع وكما

 اذا ماءطلا امهم لحتسيل ةير ءانجلاويىلا مب الاننءاح هومتيبعااملناطنشلا فيالاةم اهدي لنموهل اوهيلع هللا لص

 وج وردقو بييصن ةيلسهمسا اذه ةفذح ونا 1 اللا (لاقإ اولك هللا مسل هيلعّشلا مسا ركذنإ د

 * هاج رخم 2 مك

 هس نزاج نع ديوي ويا ددشم انت ىبحب ويحب ني دمت نإ ىيحانب بوتس نب دم هللادبعوبا # ان ربخا »

 كلوق تيأر هتلأتف هرخآوا اا هتبصصو ىعازحللا: نم رلادبع نب ىنثلا ىنثدح

 هللا لص ىنلا باحضا نمناكو ىثشخم نب .ةيما ىدج ناكاذ نع كريخالاقوزخاو هلوا:ىف هللا مسن ةيئارخاف

 ناك ىتح هللا عسماف رظني مل-و هل او هيلع هللا لص ىنلاو لك أي ناك الجر نا لوب هتءمس ماسسو هل اوهيلع
 [ مد وج همم ااطتعلا لاراب ماَسو هلو ةيلعلا لص ينلال'ةق هرخآو هلواهللا مس, لاتق هماعطرخآ ىف

0 

 مل وهلا او هيلع للا للص ئيبتلا هب تينافاماءط تمنص لاق نال -نعىدنسكتلا ةرقىبا نءىعيبسلا 4 قاحسا وا »

 * حي # هللا مسبأو د د هباتحال لاقو هدب , يطوف هن ده تاق اذهاملاعذ هن بدي نإ هتءضوف سلاخوهوا

 هل .اوهيلعانا لص 00 لاقتلا# ةشئاعنع ء موثك ما نعديمن دييعن هللادبع نع ةرسيمنز © ليدب »

 « خت هدر 26 هلواى هللا مسسل لقيلف هلواى ىسنناف هللا سل لقيلفام امط ك دحالك ١ اذا لو

 ىنأ هنا ملسسو هل او هيلع هللا ليصي نقل[ نع ةغذح نع ةغ ذح يبا نع ء عل دبع نب ةشيخ نع « شمالا

 ذراعاع ا ٠ راج تءاجم هديب ملسو هلآاو هيلع هللا لص يبنلا ذخاف لواانتف درطرامب اك ىلا عا ءاؤ مامطب
 مادطلا عب لختسي ةيراجلاو ىلا نعالاب ءاج هومتييعا ال ناطيشلانا لاقما 5 لسوهلاا اوهيلع لال ص ئنلا ذخاف

 حيت # تيهص نب ةماس ةفدحوبا «! ولك هللام تب هيلع هللا مس 25 00 ماذا

 ا ةيررع اذ سالم لوا يف ئمبس ناكو ىغازملا :نحرلادبعن ء ينثدح مئبص نب راج نعم ناطقلا »

 الع رن ال وق مس إب :ىؤهل او هيلع هللا لص ئرنلا تاكا نمناك :ىشخن نب ةيدا ئدجنا ك اذ نع كربخ لاف

 ئتلالاقف هرخاو هلوا هللا مس لاف هماءط رخ .!يف ناك ىتح اور للا لص ىننلاو لكايناك

 هللا لص هيف

, 

ّ 
, 
! 

 اننا ب وزح حت 1 نب

000 



 (4«ج) . عةسطالاباتكذ « 2 0-26 < صيخللا عم كر دتسلا)
 نم 6 هلحم ولع لع غادأرغناو مشاه يبا نع مس رلانب سرق هن درفب # ماعطلا ةكر ماءطلا دعب و ماعطلا لبق

 « باتكسلا اذهفابكرتنكعنا
 نبو رمح نع ةعشانت رفعج نإ لش انثيلا قدح لبنح نفكلا ن هللا ديعانت ىبيطملا ر رفعج ن دمج 3 انربخا و

 لجروأنمل احر نالجروالا هنعدللا ىضصر :لااط ىلا نب يلع تلخدلاق ةمل-ىلا نب ادع كتعدموس لاقةرم

 ءام نع 4 4 0 لحاف مرح م جرخملا لخ دما يكن دنع ءاطلامف(١) نا حاعاكلال'ةفايجو اهبثعبف تاسجا ند ىنم

 مودل اوهياع هللا ىلص هللا لوسز ناك هنع هللا ىضر لع لاف كلذا ركب ارفز !رقلا أر قف ءاجمصاوم ميسمتفا

 ةءارقنع هزجحم الو لاقاعرو هبجح الو نارقلاارقو محالاو يملا انعملك فج رخم مهةجاحلا ىضتيف ءالملا ىنإي
 * هأح رخو ةايسإلا مست ثإ دح اذه# ةيانحلا الاوا ةباتحلا و د ناَرَهلا

 هللا دبع ان ىسوم نب لضفلا ابنا لادبع ين هجوأاوا اباوع ىرايسلا م نب مساق سابعلاو ا انربخا د

 ايبع هللا يفور نكامألاو 0 .اوهيلع 2 ينلازا اههع هللا ىضر سابع نبانع هم ركع انتناسيكنو أ

 لثممتبصا اذا بطرو رسب ورعو م +1 وزيخ لسودل اوهيلع هللا لص ىننلالاق اوءبشوا ولك [لف بواىنا ت داوا

 «ةايرتجلو دانسالا ع اذه *هللا ةكرو فاو اواكف يدناب متي رضف اذه

 لاوفد نع ساو ن و فيفا يحج نإ ىيحلانلا م السلادبع 0 دما ىريتلا دش نب !ىدحن # ارب دج ٍِظ

 اماقتط ل ودل لوةحلو هللا لص ةالووس كفغنضَول ىالوا كاقلاق ةرسانب هللادبعانت سد كسلا ورمي نبا

 مهلاعد | وهيط الفا هوحن ن< اودحلاف هللا مدسل اولك لاق مث ماع داعع مهو ها دفىلأ قلطن 15 نق ةدد رب تعنصف

 *هاجرخ لو دانسال ١ فم تيح اذه هراقزراو عذار بو موهحراو مهل رفا مبلل ! لاف

 ْ ممم هب المعا وهيلا كت دن ىذلا لمعلا اسرامىااملاع  مخضلاىوقلا جاعلا(0)

 « لانا هيق نيف تع من( تلك )زو
 اج امذ ناداعادكن الاه واهج و[ عشمبف نالجرو انا يلع لعتاخ دلاق ةماسىب! نب هللادبع تعم سةيص نب 4 ورحت ف

 ناك لاف كلذ ا ركنا: ارفن ارا أرفف ءاجملا مب حسمت امنمةاغح ذا جرخمتج رخل ل ادب دمتاكي درعا
 اع : رو هبجحم الوز آر يلا ا رن ومحالاوزيملا انعم لك ًايفجرخ مئةجاملا ىنعفت ملسو هل او هيلعّلاىلص هللا لور

 م «ةيانجلا ىوس عل هلا ٍةءارق نع هزجحم الل :

 بو نبا تيباونارمعوركبأباولسومل آو هيلعاتلا لس ىبلانا سابعنب نع ة.ركتأبنناسبكن ب 4 هلا دبع
 م رصف اذه تم متي اذا بارو روبي ورعومل وزيخ لدول !وهلع هللا لمص نى : ل1 لاقا هش واولكا ألف

 * حبحص هللا كرب و ةللا عملا أول وتفك دياب

3 
دل .اوهيلعهتلا لص هللا لو -رل تمت ضولى اال ف !لاَل اة ريس ن هللا !ديعات ور ناوفص

 اذط لسو
١ 

 كد مس ٠ مالا لا 5 الصار اعدم نماو 500 هللا م ,داولك ل يق ملاهي اع هدب . ميطوف هاعدفىلا قلطن اذلاق ه

 ل مهتزراومهل كذ ابومهراو مهر فغا 55

 . | هب درفت مامطلا ةكر ه دعب وماعطلا لبق ءومضولا لاف ل -و هل اوهيلع هللا لص هللا ل ورل كلذ ترك ذف مامطلا

 ىبنلازاك )

 نعد :جحنال

 ره

 «ن1رعلا ها
 ع
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 -(24ج) ١ عقةسطالا باتكذ 6 (ضيغلتلا عمك ردتسلا)
 * هآجرخم و 2 يح ثردحاذه#«رع اهدىحاالا ٠ نيتلكام ون ىف

 ىرراديعس اننا لعالا ديعانن داس ىحن نرب دمحن ىدحانن بوعي ندم هللادبعوا 0-0

 ةيلع هللا لص يبنلارجأ رجألا هذه ىئرلا قيفشنبا اقف نحت ةربهابا ترواجلا# قيفشن هللا دبع

 لباب هصمخا ىلع ه دشيف رجملا دخانل اندعانا تح هنطب الع مامط انمدح ال امو اهدنغ اند راس

 دحاو لك باصاف ارمت اننيب لسو هل اوهيلع هللا لص ىننلاسقو ىتت.ًاردقل هدب ىسفن ىذلاوف لملانم ةلقملابؤا

 0 دال امال رهابا ايه ت تاقلاقاهب ةديح ةركىرشناف ةفشح َىِعْبَحَف ناكو تنا نع عبس أن

 «هاج رخو نيخيشلا ل طرش ىلع حيحص ثيادخ اذه اك مغ

 دمحم نع ديم يلا نب دمعات ىدعىلا نب انث 0 تن نيسحلا ان ىسيعن لع 4 انربخا ف

 هللالوسز تيب فدقؤرامو ةليانوءبرا انيلعىنان تناك تلق اهمع هللاىضر ةشئاع نع ةورعنع ر دكتلا نا

 اذههءاملاورمتلا ندوس الابتلاق نوشيمت متكمف هاما ىا انلقلاق هريغ الو حابصم لسوال اوهيلع هللا لص

 ا 00

 *«نايطالا داو ا لول 0 تالا كو 5 قطر 0 54 ةونعنا

 #* هاحرخم و دانسالا مدح فدذحا ده

 الس نعزااز نعىنامرلامشاهوبا ان 2 ل1 ننال كلاما 'ةبانلاى ات كرام انتدحتو

 ءوّصولا لاقق ل و هل او هيلعهتلا لص ىببنأل كلذتركذف ماعطلاةك رب ماعطلا لبق ءوضولا ةاروتلا يف هك

 * حيحص «ر ءاهدحاالا

 ارجل رجلا هذه ىرنا قيقش نبااب لاف نيتنس ةربىهأبا ترواج لَه قيقشن هللادبع نع # ىربرجلا »

 رجااذخايل اندحا نا قح هنطب الع مامط اندخالامو اهدنع انتًاردقل لاوفل-و أ :اوهلع هللا لص ئبدلا

 اح : لدوهل اوهيلع اسال سر قو ىنحردفل هديب ىسف:ىذلاوف ةلتملا لاقوالبلابهضمخا ىلعددشتف

 4 تدش الالات اق 7 ةاديج 00 - ١ اهثةفش ىعبش يف ناك تارك : ميساتم ذخاوزك تامافارع

 * ( م خ) اركلعا ت تامل ىغاضم نم ْ

 َق دقوبامو ةل3نوءارا انيلغ ا ناك 6 ةشئاعنع هو سع نع ردكتملاو تر نع كم# قا نإ يدم 0

 نيدوالاب 0 نوسنما منك مف هاما ىاانلق هريغال و حابصم ماسو هل و هياع هللا ىلص هللا و.دز تبل

 ١ #3 مد *# الإو رمثلا

 نابيطالا نيللاوركلا ىمسل ىل-و هل او هيلع هللا لص ىبنلا ناك ةشئاعنع هيب نعماشهنع دن ز نب 6 ةخاط »

 ةكر ماعطلا ىلبق ءوضولا ةاروتلا يف تأرقلاق نايل -نع 4 ذاز نعىامرلا مشاهو ا 8 عب رلا نن # سبق وف

 در< و



 ا -

 ا تاه 7712

 مج.( ةل بوتكد 610 3 ضيا سدا رسما 3
 ىنادح شمالا ان ثايغنب ضفحب نب رمح انب ةعزخ نب ىرسلا انب 'ىناه نب اص ن دمحم ىثدح

 ملسودل او هيلع هللا لبض هللا لوسر فراك اهنع هللا ذر ةشئاع تلاق لاق دمحم نب مساقلا ىذخ ديبعنب تباث

 ةضصنلطةعللو تلا ةف كلذ مهماراف اهدنع ساحيفامءل اهم قفليف لسع 002 اهدنعوهحاوزا نضع لعلخ دل

 ةنالف دنعهقملا لسع اهما لاف ريفاغملا حر كنمدجيت اعا هلانلمف ملسو هل او هيلع هللاِلِص ىنلا ماو زا ضعبلو أ

 0 هيف ديادب نحال و

 د ّك ءالاو ١١ ا :ب نازولا اص نباانث مل قاحسانب دجا ان داوعم 2 3 دمحأنب دمش هللادبعو ا ا ريخا 2

 ائيشعدا لق حد مياس ماال ناك لاةهنعهللا ىغركلا امني سنا نعوديمح نع تباناينا ةملس ندامحان' لضفلاز 1 ا

 ثردح اده# 0 ونيللاو لسعلا هيف رضوا اوهيلع هللا ل ص )لير : تيس دق'الا با رشلا نم

 *هأح لحب مو لنسم 0 هي

 لاقل ممن ماطساتب ةدأ ع 0 عددا 9 ةماد ا يبان ثراحلاانن ورع ىذ اهلا نيسملا ن دن هللا ذيع * و ريخأ و

 لا دوس اللااللا ماءطانلامو لسوملار او هيلع هللا لص هللالوسر عمانوزغدقت ىنا لاق لوق ةرقن ةيوأعم كءومس :

 * هاج رخو ةاتمالا حب م ثيدح اده#رمتلاو ءاللأ لاقال لاق: نا دؤبتالا تل لهولاق ١

 هم نال# نيد# 0 نأ 0 ضاعلا ا راكب 0 0 أي فج و

 :أ ثيدح اذه« ءالاورمتلا 5 0 التاق هرييذل الو حابصملران منوي يقدقوب امو 0 فصنو

 * هاجر خم ملو لسم طرش ىلع

 فسو نب قاحسا انث عينم نم ندم انث ظفامللا بح ندم ن اصاتت ىراذع هيقفلادجا .نيدمحا# انربخا »|

 يلسوهل اوهيلع هللا للص دمج لكاام تلاقامنع هللا ىضر ةشئاعنع ةورعنع نازولا:لاله نعرعسمانث قرزالا

 هللا لوسر ناك ةشئاع تلاق دمحم ْن مساقلا ىتادح ديبع ثايب ىئدح يملا 9 ثايغن 8 صفح د

 «هيفدثاع تلو ةءالفّدنِعهمملا لسغ اهنا لاَةفريفاثلا مييركنم دحتاناهل انلقفةصفخل ةثئاع تلاقف كلذ

 هيف تيهدقالا: بارشلا نم اًئيش عدا لف حدق ميل مالزاك لاق سنا نغديمحو ترانانا ةملسنب « دا و :

 ااا )6 ءاملاوذيبتلاو ن ءالاو لسعل السودا ١ أوه اء هللا ىلص هللا ل وكر

 ماءط اننلامو لسوهل او هنييلع للاى ادص هللالوتبر ,مم أنو زغدما ىف دا لاقةر 0 نإ هبوأعم انها ملسم ع نب ماطس |

 0 ىص «ءاملاور ملا ن ناد ويس ل

 مثلا فضنوريشلادمم لآ ىلع ىنانيل ناكنا ت لاو ةشئاعنع مساقلا نع ميكح ن عادمقلا نعم نالت نبا ف
 م العالا ورمل "لاق ة شيمي ناك امت اق هريتلالو ا لا

 مهي ارافاهدنع س تءيفاقملاهنم قءليف لسع نم ةكعاه دنعو هجاوزا نفسي ىلع لج دب ملسو هلاو هلع هللا لص

 . ا

7 
 6 نب باس
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 نينلك ا موف ملسو هلو ةيلع ةللأ للص ديم نكاران تل ةشئااع ع نع ةو 0 0 نع نازولا لاله ن نع#ر 2
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 (؛جب) ه4(ةسطالاباتك) ٠ م0049 2 صيخلناممكردتملا»
 : ابل اذه دباسإدل ةدربفانلالإ نع ثيدح اذه# هنم

 نان قالغنع نمحرلا بع نبةسبنع انءكلام نيناسغ ابنابوا ندم ا قاججإ نوكيا 4« انريخا »

 اناطل ىطرا نم لسو هل او هيلع هللا لص هللا] وسر لاق لو اهبنع ةليقر هللادبع نرباج يدل لقسم

 تاقن مهلك هيلا ةاورلا ؤلسم يبا نب قالع هيدرفت# ىلامتو كراب هللا نيف نرم جرخ لجوزع هير طخسب

 « ماكحالا باتك رخآ

 تيقأ ةممطالا باتك اهؤع

 نع ٌقاخسأ نب هسمش انت ىهولا دلاخن دما انوع دلا ةغرزوبا نب تيزوشمي نب دس سابعلاو ا #« انثدحل

 ىلع تنذاةسا لاق هنع هللا ذو باطما نب رمتنع ساسبغ نانع رونيلانب هللادبغ ن هللاديبغ نغ ىرهزلا

 ثحش وبا رتلا م هضعبنأو >ةفصخ ىلع مخاعضمل هباو ةيرشميف هيطتلخدف لهل اوهيلع هللاؤص هللال ومر

 رافق تلح 9 * هيلعتملسف ظرق ةن رشنأل ةيخانىفو نيطع باهال ةجاوو وف ناو اهل ةوثحم ةداسو هز

 جاريدلاو رب راش رفو به دلار ريم لغرضيقو ىرسكو هعلخ نم هنريخو هنوفصو هللاى تنا هللا ل وسراب

 هاش رخاىف اننابيط انلت را دقءوقاناو عاطقنالا ةكيشو يهو ممايبط ممل تلج دق كتلوا نارمحاب لاف
 * هاجر ملو و لسم ط رمش ىلع حنيت ثل دع | ده

 لاله نغ ليث رسا ان اا ىسومن هللا دبعان ذومسم نب ديعس ان ىب وبحلا دمحان دمح سارعلاوبا < ام د

 م وهل اوهيلغ هللا لص هللا لوس لاقلاق هنعّلا ىضر ىر دلما ديعسيلا نعلئاو ىلا نعرش ؛ىلا نزرع نازولا

 ريثلا ؟ مويا كتمايف ادهنا هللال وسراي اولاق ةنملا لخذ هقث هقئاو سانا نماو ةنس ىف لمتو ابيط 7 02.

 | *هأج رع و دانسالا معرس ثيردح اذه# ىدسب نورقىف نوكيسولاق

 ش «ىتدحه ريصح«
 ا قالع هب درب « هللا ند نم بارخ هير ظخس اناطاس ىضرا كرم اعوف ص راج نغ مسه ىلان « نالعو

 : ْ 8 تابعا ءاوازاو

 ظ هه[ ةممط الإ باتك وس
 ١ هللا لوس للغ تن ذاتا لاق سابعا نعروتيفان هللادبعنب هللاد بع نع ىرهرزلا نع # قاعسا نا نا

 ش هنمأز فو 0 هضعل ناريمد ىلع عجطضأ ةبأو هن رششميف هيلع تلخ دف.لسو هلو هيلع 95 ص

 ' تلا تالف ىلع د هم تيليف ظن ركلا ةيباءىف ونيل باهال هسأرقوف كتناواغإ : ةوشحم ةدادو

 ممم بط مك تاج كلوا رمجايلاةفر رحلاو حاس دلا شرفو بهذلار رسل رصيقو ىرسكو*وغصو هللا

 1 « (م) انثرخا يف اتنانيطانل ترخاموقاناو عاطقتالا ةكيشو ىهو
 1 لكا نمل س وهل اوهيطهّللا ىلصهّللا لو-رلاةىر دما ديعسىبا نعلثاوينا نع رش: ىنا نع 4 نازولا لاله )9

 1 نوكيدو لاةريثك مويلا كتتما ىف اذه نا هللا لو سراب اولاق ةنجلا لخ د هقم.ئاوب سانلانماو ةنس ىف لل«واببط

 « محو ىدعل لورق يف

 انف دع د حب

 صاح ف : 0030



 (؛ج) عماكج الا اباتك) ': مو.مو 6 صنخلتلا غم كر تلا )

 ١ 2 «هاجرخإو 00 اذه شن لاو ثارلا لسوهلاو

 هللادبع ون 0 كل دحافانابوذ ثدادخو ةرنلره ا توزيحلا كنكوللا #« هدهاشو »

 هنعانلا ئضر ةربرهيلا نعهنا نع ةملسيلا نترمم نع ةناوعوبا انث ددسم ان كم نى اننا بوم "ندم

 . *« مكلف قشنزلاوئعازلا لس ودلاو هيلعاشا لس تناك ولا نبل

 ريزءلادبعنب عانت ادع رح ةكعزا زمان ناهامز. دمحان دمه نوعوا ( هاثدخ )زابوت ثيدح «اماو »

 ىلا نع هنعدللا ىذر 0 ةعرزيلا نع تل نع ةدئاز قان ان رك زينا نإ ىد انثىلامصالاديعسن دمج از

 ثيلو ةملس يفا نب رع ترك اما #|مبنين ئشنع :ىذلا شئارلاوب ىشن رملاو ىشارلا هللا غ نءللاقلسوهللار اودياع هللا لص

 *« لوص الا فال دها وشلا يفميلسيل انا

 انئ سمن رشب ن نسما ميمتلا قادجا نب ىسوم نب دجحا ان ةفوكلاب ظفاحلا مراد فأن ركبوبا 4نربخا»

 ةرشعىلع يلو نملاق وهلا اوهيلع الع طالوت رنا اهب عاقاى طر سابعن.ا نع ء اطع نع ديل ولا ن نادعس

 فخ و هنكح ف شئ مولا لزتااغ < مكح ناف هقنغىلا هاد ةلوانءةما فلا مون هن هن"ىيج اوهركوااوبحا ان

 هر ان تدش ىباحو همكح ف ىئئزااو ىلاعت هللا كرا امري مكح ناو هلغالا لغال موب ةمايقلا موي هنعتلا كف

 * هنعاج رخم مل و ثيدحلا لياقفوك] لجببلاديلولا نب نادعس *ماع منام رمق غل م

 راطعلا زيزعلا دبع ' موخرسانن يراصنالا هللادبع ن ن دمجانن . ةيالقونا انن , ىظاقلا لم اك ندا م« ايربخا ١

 اكزلا نودؤب التفطلا لها نا هيلا كتف لعرلا ها فطلاب ةدرنىلا ن لالبدنع تنكلاق ةيظعن لسان

 ىتثدح لاقولالب ربككهريخاف لالبىلا عجيرف هبت ىف نءظي لجرلا دجوفذولوةبامع لأ الجر لالب ثعبف
 ءاهدقو هده يبو سانلا يستؤوف لسودل اوهيلع هللا لص هنلاكْؤ رلاقلاق هنعهللا ىضر ىسو مى نع ىف

 هتيلعاطا ليغ هللا وسر نمل لاقوترمك نت ةانعرإط ةملسىبا نع نمر لا دبعنب ثراملا نع 3 فو يبا ىا 2

 ع هىشنلأو نش ارلال. وهل و
 يارا ملسوهلاو اوهلع هللا لص هللا ل وسر نءل لاق ة 2 ,هىنا نع هيلأع نع ةمل- ىنأ نب ري نع « ةناوعوبا 9

 « مكسملا ىف ىثنرلاو
وهل أو هيلعللا لص ىبنلا نع نابوث نع ةعرز يلا ن عب خر نع دليلا نب« ع

 ىلا هللا نعل لاق - 

 «دهاوشلاف ثلورعر "فاين ديوي ذلا نهانا شلت

 تينا رطل كول ةوطقااو مهنيب مك 'ةرشغ يلو نم اعوفرض سابعا نع ءاطعنع ديلولان «
 211111111 م ناو د اش 000 ند لموتط مادا راما موب

 ندعو هنم لبجبلا شن سا ماع ةثام سمح اهردق ملح ملف منهج دن ىرم * هنيعىلاهرايس تبدع

 : كلا ولالا
 ف و هحتام (ت رق ]6 هنن اى هيفو هدشو ريغ وهف سانلبيىسؤ# ءاعوفم « يسوميفانع ف

 الندلا 2
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 .| ةمبتلاف لجرلا سبح
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 هللا ىلا م رال نعل كتم تل لاف كنم هدف نادب ر ترواوةف نودي راذام لوةبفميبلا تفغتاو 3 ٍ

 ْ مولع «هاجرخبملو ىراخبلا طرشىلع ميمص ثردح اذه «كتقتعادتف بهذا لج وزع

 |انث( الاق) ةكحعف اهنصلا ىلعن هع هللادبعواو دهازلا ما ميهاربا قاحساوا 4 انربخا 9

 2 لال ص يننلانا لاق» دج نعهيا نع ميكح نزم نع هل ا زرلادعأبلاميعاربا نإ تاي

 , ١ 2: جو اذ عماكجالا ةباتكذ 1 .( ضيختتلا عم كر دتسلل )

 هناجر دانسالا ميج ضع دج اذ *ةمبم ىف الحر سيح

 انتلدعلادابز ندم ن هللادبع( يلربخاو )ذوراهن رام اينابوا َن دمنا قا احسانيركب 00 دا كي 0

 ىنلالا هنع هللا ىضر ةر له ىنانع كلام ند لا نع ىردج نع ف |! ىتدح ميثخ نب ميهار اانقزحما ندم

 * اطاتحاوا رابظتسا ةليلو امون ةميف الجر سبح لسودل اوهيلع هللا ىلد

 هللا دبعنب دمح نع ةليل دىبانب وو . ادع مانا ةن القونا ان ىرطنقلاميع نيدمحا ندمح يب ربخا 9

 د# هأح رخخإو ا الا ميحص ثيدح اذه

 بذا ن 0 )سنوب نيدمجاو ىتمقلا انثرايس ندم انث تال ل | دجا ندم سابعلا م4 ايربخا ©

 هيلع باس هللا لوين لاقامهتع هللا ىذدر ورحتن هللا دبع ٠ نع ةملس ىلا نع ءنم رادع ثراخلا نع

 لاو

 يخل شم تاخذ 5 هنم (ممسعتباف نديعيي ةيدابلا لها نف .:
 ء«رثاط يح ثرتو ىتجاح امم ثتيضفف فأذ نم تح

 ,يق ! عاب تهذا قرس تنالاق ى.دنعنسرلت اق.هضقا لاق هللا لو سرأب ىتجاحا هن تيضق تاق يام لك

 نادنر نولوهيف نك:نرودبر ,اذام لوقف مهلا تقتلبويف هلو موس سابنلال مؤ لاق كلةح ىفوتس ىتح هعف

 نجلا دبعو له اذك(تاق) ( خ ) كتتقتعا دقف بهذا هللا ىلا جوحاو قحاامكتمىلا هللاو لاف كنم هندفن
 «ىراخبلا هب ستحمل ونيل ىتاميبلا نبا

 *# معو ةههل قاللجر سم > ماسوهل ا وهيلع هللا لص يبنلا نا هدج نع هيبانع ميكح نإ «زمعو»

 المجرن سبح منو هلاو هيلع هللا للص ىنلانا ةربر هيلا نع هدج نعهيبا نغ كا عنب مييثخ نب # ميهاربا ,

 « كورتم ميهار | (تاقالطايتحا وا راهظتسا ةليلواموب ةمهت ىف

 5 سيد « هّتاردعو

 00 ,لخ مل هئماوهتتناف نينيمبب ةيدابلا لها نم لجر مدقلاق كاهن تاّتف ادا كلذ
 0 تهدف ىلذخاف ميمميقارعلا اذا جرخدق قار ءلا نإ .تئبظ ىتح تيرغو يتاح امهمبت 0

 | هللا لوسرإب ئجاح اههيمثن تيضق تاق تا ىلع كلم املةفربملاهربخاو لس وه اوهيلغ هللا لص هللا لاوسر

 ا ةنوموسل :ش اننلا لمع لاق ثاتح وتس ىت> هميف.ىقا عاب بهذا قرس تا اق هضقالاق

 : *هتاوقعو ه,ْضرع لح دج ولاول دولار اوهيلع هللا لصهنلا لوس ر لاق لاق هيب نعد رشلان بو رمي نع ةوعيمنا
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 (؛ج) (ماكح الا باتكذ 000 ( صيخلتلا عم ك ردتسلا )ل

 د# نب زيزعلا ديعاتت ةزم نب عيها ربا انب ىدج انن ىلا رعشلا دمج نب لضفلان , دمت نب ا :

 لاق ل-و1 اوهيلع اقف لويز نإ هتف ىضر ةرب هيلا نع حابر نب ديلولا نع دز نب نع

 « نيملسملا نيل راج اصلا ٠

 باهولادبع ندمان ىآييشلا بوعي ن د# َللادبعو.!(انيدح) ف رعيههو نوعن او رمي ثيدح# هدهاش »|

 هللا ل وسر تعم لاق هدج نع نك نعلم ورم هللا دبع نب ريثكح انث دلخم نب كاخانث بيبحنا ظ

 لف ىلا كاكاو اناع لحا واال الم ند ةنلسالا ئعال) نو نتا خلصلا لوقت ملسو هل اوهيلعللا ىلص

 5 لاا مرا طرق *الام,طورش

 ماش انث ىباركلا قاحساوا ةبو امم ن ميهارب ان تايح ندم أبنا قاحسان يركب وام انريخا ف

 هل ا وهيلع هللا لص هللا ل وتمو: قا هنع هللا ىذر همانع كلام نب بعك نلإا نع ىرهزلا نع رمعم نع فس ورنا .

 * هيلع ناك نب دن هعانو هلام ذاعم لع رح لس

 سا نع ةداتق نع ديعس انب ءاطع نب باهولا ديعانث تلاطىنان ندم ا بوقم. نب دمش سابعلاو:ا # انثدح ف

 هللا ل وسر هلعا اذ كم هتدقعف ناكو عاتب م هللا لص ةالوسردعل# ناكالجر نا كلامنا

 هيلعهنلا لص هللا ىن هأعدف فعرط هدقع يفو عاتب هباف نالف ىلع رححا هللا ىناب اولاد هف لسودل و هيلع دنيا لت

 « الخ الواه لف عيبلا كرات ريغ تنكنا لاقف ميبلانع ريضا الوفا تاي لاق عيبلا نع ه اهنقاسوالاو وأ
 * هاجرخم ملو نيخيشلاط رش ىلع سيعص ثردحا دهو أ

 دمصلادبع انب . ىئاقرلا دمت نب كلاادبع نس دادغب ىدبعلا باتعن دمحان هللا ديعنب دم ركبوبا 4 انرب - ٍِه

 تمار لاق ىاشلا وف " نم رلادبع نع لع -انب ديزنع زاندنب هللادبع نب نرخ رلا ديعانت ثرا ولاديع نا

 عدالنكا لو و لسودل اوهيلع هللا لص هنأل وسو نانو لاف ةتلأسوهتسافقرس هلا ةءردنكسالاباةيش 3

 هاذهروهشلا وركتم(تاق)نيماسملا نيب زئاج حلصلااعوفرم ةربرهىبا نعحابرنيديلولا نع ديز نب 4 ريتك ف |
 00 !سلالوسر يقلل نعهبب أ نعذوعنبو رن هللادبع ن ريثك ان دلخعز. « دلاخ |

 طرشالا مهط ورش لف + كدارؤتلدلا وام ارح لح اوا الالح مرح احاصالا نيملسملا نيب رئاج حلصلا لوق

 ْ « هاو ( تاق ) ال الح مرحأ

 هلام ذاعم ىلع رجح ماسوهل اوهيلع هلا لصلا لوسر نا هينا نع بمكح ن. نع ىىهزلا نع « رمءم »| .
 0 ميرعص م هيلع نآك نيد هعاوأ

 ىنالةف هارنف هيلع ر جحا هللاىت اي هلهالاتف فيضهندقعىفو عاتبب ناك الجرنا سنا نعةداتق نع « ديعس »

 2( مخ ( ةءالخ الواه لمف عيبلا هلزانريغ - بلا نعربصا ال ١

 ةيردتكسالاب ايش ترأر لاق اليل نجرلادبع نعسان ديززع راند هللادبعنب 6 نحرلا دبع 9
 لح مدقلاق كامسإ تان :ادبا كلذ عد اول ودل اوهدعّشالصّشالوسر قاذ لاقف هيلا 3 قارس هللا

 (الال مرحأم 1 قيمل دل نأ زئاح حاصلا ,0
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 '؛ ماهو دانمالا يحص ثدردح اده# لسوهل ”اوهبلع هللا لص هلالوجو ةمذو ةللاةمذ هنم تر دمف

 ك 1 3 ف باثك ٠ :71 007:9 7١-9 (صيلللا مكر تسلا

 اح هلطابب ضحديلالطابناعا نملاق اهبنع هللا نضر سابع نب نع ةمركع نع شنح نع ثدحبىبا تعمسلا#

 نايف سنع عاوعلا نب دابعانب ىثادملا رفمج نب هم نب رفمجانب بلاغ نب دمحجأتلا قاحسا ن ركبوا عارض :
 ْ لسع نسيل سول او اوهيلع هللا لص هللال وسر لاق تلاق امنع هللا ىضر ةشئاعنعهبا نع ةو عن ماشهنع ىروثلا

 مداجرخملو داتسإلا مي ثيدح اذه * ىرخارزؤ ةرزاو رزالو ل هوبارزو نم انزلادلو

 ىنبعن دمحخ ن دما انيرافصلا هللا ديعوبا ( اندهخ)لوالا تاسالا (( اما نيحيحص نيهانساب هدبص# ميصدقو هد

 هيلع هللا لص يبنلا لئسلاق هنع هللا ىض ز ةرسهىلا ن نع هما نعل يهساُت ىزوثلا نايفس انب.ةفذح ول انن ىضاقلا

 ش « ةيالثلا شوه لاق اولا دلو نع ملسوهلاو

 انث نطساولا نوعنب درصم ىنرادلا دعس نب نامع انثةيففلا رضنلاوبا (ه ايريخاف )ىلاثلا دانسالا « اماو ف

 ملسوهل :أو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقلاق هنع هللا ىضر ةرب سه ىلا نع هسا نع ةملسىنا نبرمجنع ةناوغوا
 « ةنالثلا رش انزل ا دلو

 نا يشل قلع حال داع اعلا نبال بلاطينان ىيحناننكدملا بوقمينبنسحلا م انربخا ف
 ةمق زخ نيلج ر ةدارشب هب دابش ت زيجا نمانم سوالا ت تلاقف ميز ْزللاَو نمؤالا ثرختفا لاق هنع هللا ىذر

 <« هأح رخن و نيغيشلا طر شع سبح ثدب ذواده# تبان نبا

 نب دمج اننا قشم هلا نمحر لا دبعنب نايلسات ىررادلا ديعسن  نامعانن ىزنعلا ةملسمن. د نبدمحا 4 انربخا »

 لسوفلا و هيلع هللا ص ىنلانا لاق امهنعهللا ىطر رم نا نع مفان نعدعسن ثيل فك رفلا نن قا >سا نع قورتسم

 ه هاج رخو ةانلمولا حييعص ثيدح اذه « قملا بلاط ىلع نيميلا در

 قريخا 5 1

 هميدص ء عزل ىتح هللا طخسيف
 هئم تثار دمفاقح:هلظابن ضخ ديل الطاب ناعا نم لاق سابع نأ نع ةم ركع نع شنح نع # ىحيتلا ناملس وه

 # يعض ىجحرلا نشنح تلف ميرص «هلوسر ةمذو لم

 سيل ملسودهل .او هيلع هللا ىلص هللا لؤسز لاق تلاق ةشئاع نع هما نعماشه نعى روثلانع ماوعلان. © دابع و

 «:ه دبط حصو ميحص#ى رخارزو ةرزا ورزاال ' ىتهوار زونمانزلا دلو ىلع
 لاقفانرلا دلو نع سو هل اوهيلعتلا له يبنلا لثس لاق ةرب نه ىلا نع هنا نع ليه مان .ىنروثلا ان , « ةفذحو ا 9

 *« لوالل دضب نيب .(تلق) هلثماعوف م ةرءرهيلا نغهسا نع .ةماسىلا نب رع نع(ةناوع وا)« ةالثلا رش وه

 *(مخ) تبان ةع زخ نيلِجرقداوشن هيدا مشت زيجا نمانم سوإلا تلات ف جرزمللاوس والات رختفاسنا(ىلةو)

 ملسوهل او هيلع هللا لص قبلا نارمحتنا نزع مقا نع ثيللانع تارفلاز قاد! نءقورسمنب « دمح و9

 ١ هالطاب ثيدحلا نوكيالزاىثخاو ادم ىفرعاال ( تلق ) معصوب قملا فل طىلعنيمتلا دز

 ريثك »و 40



 < ماكح الا باتك) و١4 ' 6 صيخلتلا مم كردتسلا)

 * هأح رك و دانساالا يح ثيدح اده# سمشلا ىلا

 ةبعشان ةدابغنن حور ان وصلا دعسن 3 0 فلخن 1 ركبوا 4 انندح »

 #س :ربذكللا و د ةدصلاناف كين رالامل !ا كل نان عدلو قلو

 ىيحت نع ماشه ان'ىمبسلار كس ن .للادبع ان ىثرقلا سنان دمجا نب دمشانت 0 دمي انثدح »
 لاق مالا ف لال وعر ات لقلاق هنع هيلا ىكر ةماما يلانع 0 هدج نع مالسنب باز نع ريتكص فانا

 «هأج رخ ى داتسالا 2 ص ثرادح أده#هعدف 'ي ل ردصيف كاد

 أ 8 مح الس

 رد ب معو

 مترص ىلا ئيديفس نب لمسنا: ناد لئيم وان ذا د ضب قكيلبلا دنع نافيع رنا ١١4 ىتربخا »

 هللا لص هللا ل وسر لاق لاقهنع هللا ىط صر ةرب سه ىلا نع ءأ اطعن ءاطعنءو رمت ن دمج نع داهلا ن | نعد زين مقانان

 # هن رق بحاص ىلع ىود ة ةدامشزوجنال لسوهلاو اوهيلع

 نصا ىدي لا ريب زلانب هللادبعانن نيسحلانب مييها زباانن نادمهب ىضاَعلا نسما نب نمحرلادبع# انربخبا »

 هكا زوجتال لسومل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاقلاق ةربره يلا ن نعهيبا نع نمحرلا دبعن الملا انثدلاخ

 * هاجرخ ورسم طرش ىلع ميحص ثيدح اذه# ةنلاىذالوةنظلاىذ

 س'يعن ا نع ةكيمو انا نع ميرجنإاأبلا و توم هللا دبعانت نا رهمن.دمحا انث رامدلاهللادبعوبا# ايربخا »

 « ىضر نم لايبصلا س : لا ءانوعلا قرم ٍنوض رب نم لجو نعهللا لا لاقلاق نايبصلا ةداهش ىفامبع هللا ىطر

 «هاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع ميحص ثيدح اده

 | ةزمح وانا ق يمشن نيسملان ىلعانثماحن ص ومن.دمج ان ورع ىر ايسلا مساقلانب ميأق سابعلا وبا# ايربخا ف

 هيلعدللا لص هللا وسو لاق 7 لاق امبنع هللا ىضر رهن نع مفان نع لسميفا ن نب ءاطع نع مئاصلام ها 1 3

 | « هاج رخ لو دانسإلا سيح ثيدجاذه « ع زيي تح هللا طخس يفناكق حر يف ةموصخ ىلعناعا نمل ودل او
 تا

007 

 يو ا 1 ج5 <ج )

 عد لو لسو هلآو هيلع هللا لص هللا ل وسر تءمس نرحل نعءار ىلا ىنانع ميرميفان دير نع# ةيبش ج

 « ىوقودن-( تلف ):ةببر بذكلازاوةنب|طقدصلانافكبر .الامىلا كب ربام

 مثالاام هللا لوسرابت اق ةماما ىلا نع روطمم هدج نع مالس نيد ز نع ريثكىلا نب ىب نع ىلاوتسدلا 9

 « حرحض# هعردف 0 لرقم ِق كاجاذالاق

 زوج ال اعوفر ,م ةر سه ىلا نع ءاطع حر عو رمي نب هدم نع داحلا نبا نعد زبن مفانانثمرمىنان نإ «ديعس

 اي 4 ركنم ثردح وهو فاؤلا هححصر+ل (تاق)ةبرق بجاص ىلع ىودن ةدامش
 * (خ) ةنلا'ىذالو ةنظلائذ ةدامشز و ملال اعوفرم ةرصهىلا نع ها نع ءالعلا انث «ىجيزلا لم د

 *(م خ) ىضر نم نانبصلا نيني لاق ءادهشلا نم نوطز كم ماع نبا نع كيل ىلا نبانع# جيرجن ا )

 فتاك قر يغب ةموصخ لعن عا نم اعوفّم رمحتنبا نع مفان نع مسمى, نب ءاطعنع 4 مالا مي اراظ

 هك رق بءاض ىلع فو 1 زوم ال١



 ' مد ا ا -- و ل ع

 «اعارذ تروا

 تممنس لاق ميلا تارفلان داش عز ماد ريهزنب بيسملا انث لذملا ةيضعن ميه ار اانا ْ
 1 هللا ذبع ىف ربخا لوي راد بر 5 ّ

 < هاجرخنملو دانسالا مسيح ثيدحاذهةرانلا ل هللا بجو ىتح ةامدق كلوزتل روزلا

 _*ع) د. 10 ملاككلاالا باكو نبال: 17 6 صيخلتا عم كرادتسلا )

 | نيرشلان ممن وا انث ىرهزلا قاحسانب ميهارنا انث ةفوكلاب ىئابيشلا ةبَقعن دمسن ىلع 4 انربخا ف

 لكلا هع لا ىضر دوعسم نب| دنع انك لاق باهش ن قراطنع مك لاوبا ر امان ةرؤؤال | ناملس

 ةرادتلالعابجو 0 !!نيمتىتحةراجتلاوشفو » ةضاملا ميزا كونج لس وهل اوهيلعدتلا لصللالوسر

 ] « هاجرختإلو دانالا حيحص ثيدح اذه « قملا ةداهش نامكو روزلا ةداهروبظو ماحز رالاعطقو
 دمى ربخا بهو نالانربخا كم ادبعن هللادص ن دمحم أبنا بوقعي نب دمت سابلاوا # انندح 9

 هللا ل وسر ىلا ضغبا ”ىشناك امتلاق اهنع هللا ىضر ةشث اعزع ن ريسنب دم نع ينايتخسلا بوبا نع لسنا

 هل جرخفلقناو دحا نم لسوهل اوهسيلع هللا لص هللا ل وسر هنرجامو تاعيلا لوب ئاةومبا الص

 ماج رخم لو دانسالا حيحص ثيدح اده «ةنو , هلددجي ققح هسفن نم
 : | ميهاربان دمع للادبع واش (الاق)ىنّرملا رفمجن دمت ركب وباو ىربنعلاد نب ىيح انكو ا 4 انثدح 9 21

 |نقاملا سؤّواط نع ما رهو نب ةمل-نب هللا دع انلومشمن ناملسن دم انب ىرضبلا كلانئوزع ا مقدتلا

 |ىللاتق ةدارشب ديشن لجرلا لد ول وف دف خالل رايه ذم 5 لاح ان تف قامو خط احبت تلاع
 |هد مسودل !وو لع هللا لض هللال وسر ةواووشنلا اذه مكانا حام لعالا نيعلال نت ا ءا١ي

 ىلا ةحاملاو

 « لسوهل .اوهيلع هلا ىلص ىبنلا نع ةريسهىنا نع بيسملان ا نع يرهزلا نع

 ظ رورلادهاش لوب : لسوملا ١ 71 هللا لص ىنلا عمس هنأ رحنا ىلربخا رادز براخان“ تارفلاز 4« دمع

 «حيحص «رانلا امل هللا بجو ىتح هامدقلوزال

 ش هللا لص هللا و .ر لاَةَلاَمف دومسم نبا دنعانك لاق باهش نب قراط نع محلاوبا رايسانلازاس نم « ريش »

 فوت راجتتلا ىلع اخون اول نيعت ىت> ةراحتلا ومْفو 7 ةعاسلا ىدب نيب ترا ملسوهل اوهيلع

 8 +: بحمص «قملا ةداهش نايتكوروؤلا ةداوش رورظو مازالا

 1 هللا ل وسو ىلا ضغبا ”ىشناك امتلاق ةشناعنع نيريسن ١ نعبو نيل ن دمح ىبربخا « بهوناإ»

 : هلوج رخيف لق ناودحا نم م ىل-.ودل اوهيلع هللا لص ل1 وسو هبرجامو ا مسوهلا اوهيلع هللا لص

 * حيحص# هنو هلددجتى يح هسفن نم

 مك

 د

 0 «بع ةملس نا هللا دنع اني لومشم نبناءاس نبدم انثئرصبلا كلامز « در م

 'ىضرام ىلع الا دهشن 00 نسابع نبا ! طىل لاقف ةدامش دهشد لجرلا لسو هل آوهيلع هللا لص هنالوسردنع ركذ

 ا ثردحلا ق ريس ناك ىدعن ءرب لاق ورمهعف هاو (تاق) حيحص# سمشبلا ءا 2 انك

 نبا»
 اذه م ب ندا لاا رم 0 ا بنلي تن اا



 « هاجرخممو دانسالا معيب ثنا اذه# حاب كل س هل هنافهنم ىجتحاف تنااماو هلف ثاريلاما لاتف سولو و 1

 0 ا ل 1

 سه ىداتلاربلا مرح وأءارذز وسخ ةيداعلاريبلا رح لاق لسوهل او هيلعدللا لص ىننلا نعدنع هللا ىضرةرب هى ! :

 دنع شلاج أنا ام لاق قدص لجر ناهلس ةنوميمابازا ةماسانبلاله نع دعس نيد ايزانا © جيرج نبا »|

 لاقىاب بهذ. نادب رب ىجوزةيسرافلابت انف تنط رمابجوزاهتلط دقواحلن انييه شن رافال ماوي ءاجةر سها | ْإ

 (4ج) (ماكج الا باتكو (ه7) ع صيغلتلا مم كر دتسلا)

 ندايزانربخا حرج نإ ىلريعلا هتلاذئم انااا دبع أناهجولاو لبنا ىزورلل ميكع نب نسما « نا ربخا أ

 ةريره ىلا دنع سلاج انا انيبلاق قدص لجر ةنيدملا لها نم تاملس ةيوميمابا نا .ةماسا ن لالهنع ديم

 ةيسر املا, تلادف تنطر مث ةريرهاب ابان تلامف اهجوز اهقلط دقوا واج ةيسراف ةارل | هيءاح هنع هللا ىطر

 تا ثيم فلاإلا اذهيف لوقا الىاةرب هوا لاف ىنفاحم نم لاقفاهجرز ء الاقى, هذن ناد رىوز

 نادب رب ىجوز ناىاوىلا كا دف تلاقق ه دنعاناو لسودل 1و هلع هلال صانلا لوسزيلا ت ءانني اولا

 هللا لوسزاي ى دلو يف ىنفاج نماهجوز لاف هيلعامهلسا لاف ىمشدقوةبتعننا ريب نمىئيَمس وهو ىناي سه ذه

 هما دس مالغلا دخاف تئش انجن دخن كما هذه و كوا اذهمالغأب سو هل او هنياع ُض ىنلا نا

 *: هاج رخن : ودانسالا حبحض ثردحتا كه# هن تفاظناف

 :قزرع ناملسنب ليضفاش ىردحملا لماكو ا انئلبثح نبدا نب هلادبع ابنا قاس نب ركبوا« انوبخا لف
 مسؤدل ١ وهيلعاللا لص هللا ل وسر ىضق لاقدنع ين ضال تماصلان ب ةدابع نعىنيحن نب قاحسا نع هبقع نب ىبوم

 ثيدح اذه# اعرح أه ديرج غلبم ةلخم لكل ناىضتف كلذ قومح يف نوفلتخيفش الثلاو نيتاخنلا وةلخنلا يف
 2 ا 5 و9

 70/1 اي 0 غلب اخترقت ياا

 نرع بيبنملا نب ديعس نع ىره نلا نع سيق ن: رم ه دنساو هلصو# اعارذ نو رشع وةنن+ ئدانلا بيلق

 « مرح خابشلل سيل هنافهتم ىجتحاف تنااماو هلفثا ريما اما لاقف ماسوهل اوةيلغ هللا لص

 الضال وسرولا تدلف ةأرما تممسىلا الا اذه يف لوقاالىناةريره والاف ىتفاجننم لاف انيتوؤءافلا

 دقو ةبتعىبارثب نم يمس وهو ىاب بهذ ناددرب جوززاىاويبا كادف تلاتف هدنعاناو ملسوهلا او هيلعأ ٍْ
 اذهمالغاي لس وهل او هيلع هللا ىلص ىتلالاقف هللا ل وسرايىدلو ىف ىف اجب نم اهجوز لاف هيلع امهتساب لاف ىنمشن |

 * حيحص »هن تقلطن افهما د. نخاف تئشامهأ ديدقنكما هذهوكواأ

 ةلهنلا رسوما اوهيلع هللا لص هللال وسر ىضقتماصلان ةدابع نع ىيحننب قاحسا نع ةبفعنب # ىموم 9 |

 * حيحص هاعرح اهديرج غلمةلخن لكلذا ىضقف كلذ قوقحيف نوفلتتيق تاللثلاو نيتلخنلاو
 بيلق يرجلاق لسومل أو هيلع هللا لص ىنلاهن مل بيسسملا نب فيعس . نع ىرهزلا نع ةيما نب © ليعمبسا »|

 سيق فر < نغ ىلد الا ندلاخ هاورو#«اعا ارخزو رشعو ةسخ ىدادلا بيلقمترحوأعارذ ,>:نونبحج ةنداملا |



 _(6ج) نعال باتكذ) ع2 ( نمديلا عيد ,تيلاد
 هللا لصللا لو لاف ”ى 1 ولاَ ف فام فاجارخ "الللاَقف ةنيب ىدنءام لاف ةنيبلاهلاسف نول او

 ا هللال وسر هل لاق مث هت هيلا مفدا كل دنعوهلإ , نايف ا

 / +« ماعز و دانسمالا عيفض كب دحاذتما# كنب مل ةرافك هللاالا

 ١ ونا "انبوب دما اتي نايبالدلو هللا دبع نب د هللا 7 5 ا ريخا 0

 ٍ لوع اذه# مهنم عدوتدتف (ي ل هل ا اراذا 1 دوس و 0 0 هلع هللا ص ١ ةانساللا هك ثا

 ان اح رخو 8

 اشئدبتلاليمسا نب كلام انث ىر افغلا مزاح ىرب دمحا ان ىئاييشلا ميج د نب همم نبلع 4 ىت ربخا

 ىلا سول اوهنلع هللا ىلص ىننلا هثمب هنع هللا ىطرابظيلا غراب ديو نعل يلخلا ن هللا دبع نع ىبعشلا نع حاجالا
 الاق قابلا اذهلابش نايبطتا كاَمف نين انالقن لاق هنبا هنا معز دحاولك ا داو نوع زانت ا هيلاعف راف نميلا

 هلاخ مرن عرقاف مكس رقم اناو نوسكاشتم.ءاك سش كارا لاف ال الاف كلل ذ لثم امل لاف نيتابالخ وال
 : هدجاوت تدب تح كحضف وهل اوهيلعللا لص للا لورا كلذر 5 دفلاةنيقابلل هيدلا ىثلث همرغا و ممدحال

 مهني ىدذلا ناف كورتملا هنأباور يف نطلو ىدنكلا للادبع نب ماج الا نعاممنع هللا ىذر ناخيشلا ضرما دق

 * هيه ذم هب هيلع

 نءعروصنم نعرب رج نأ ميه !ربا نبقاحسا نة ن.دمجا اننىكزلام هاربا ندم لضفلا واجب انندح ف

 ناك هناز رخ |لجرب نظن تناكواهاطب ةعمزل ةءواج تناك لاقريبزلان 0 فرسو. نء دهام

 هيلع هللا لص يننلل 5 ةدوس ترك ذف هن ني ناك ىدلا لجرلا هتشبامالغ تدلوف لم احىهو ةعمز تاو اهيلع مهن

 هلآو

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاف *ىشى دنع هلام هللاو لاف فام فلاحا رخ الل لاَعف ةنيبى دنعاملاَةفةنيبلاهلأسف

 « ممر «كنيميل رافكهسلا الاغلا الن ابكي داهش لاق مث هقح هيلا عف دا ك ٍدنعوهلب لوالاو

 باهت ىتما تيأراذا اعوفّئصو رمنب هللادبعنع بئاسلانب لسمنب دم نعو رم نب نسما نع « ىزوثلا 9

 « مسد «مهنم عدو دقق ملاظاب ملاظلل ]وق ال

 عش رافن ميلا ىلا لسوهلل او هيلعهتلا لص ىنلاهثسب ايلعزا رانب ديز نع للطن نب هللا دبع نع ىعشلا نع « حياجا لف

 ْ 5 را لامه الالاف كلذ لثمامللاّقف نينانااخ وال الاق قابلا اذهل نايبطتا لاقف نينا الفن دل ونوءزانت ةيالغ هيلا

 ىبنلل كلؤر نو نيقاملل 4 هب ١ دلا ثا همزغا و مدحأل هل مهاب عٍرمف م 2 ٠ عرتمأاناو نوسك اش نسال ءاكرش

 « تلو رتملاب سيل لج 0 ص

 ٠ .لجر يول تناك واهب 4 راحةعمزأ تناكلاق ريب للا ن هللا دبع نغ ريب لا ىلومف سود 3 نعدهام نع# روصنم 9

 ِْ ىنلل# 5 هوس ترك دف 4 نإ ناك ىرذلا, لج رااهبشبام الغ ت دل وذ لماح يثاو ةعبمز تاه هيلع مش هنارجتا

 هللا للص ©«:

 ا يل ل يبيع رسبت

 ا ا ضيع ل تب



 (4ج) ع ماكحالا باتك ١ 60 6 صيخلتلا مم كر عمال

 مل ناو اوهيلع هللا لص ىلا يىلاةادوا |ريعب ايعدانيلجرنا ىسومىلاهدج نعهبان ع ةدريلا نب ديعس نع ةداتق

 هاج رخو نيخيشااط رش لع يح ثردح اذه# ا و وهلا ا 0 ص يا هلم تا : نعل

 نايفسن نسحلا ت0 او 60 وأ ادد رخادأح ابو ندمان 2 5 و4 1 ريخا ص

 ا ردعل اع دا نيلجر ١ نا ,ىس وم يللا رس 4 ه| نع ةدوا ن هول كيه س نعف داتقا ” ىيحصن ماه انئد تلا ندب دهاتا

 طرش ىلع ىححصأ اضياثيدملا ادهو# أمه م سو هلا او هيلع هيلا ىلص ىب هير شايب داو 176 ةاف

 ش * هاجرخ ىو نيخيشلا

 ةملس ماىلومنعددز نب ةماساينربخلا هللا دبعأبنانادبعأرلا هجول اونا انث ىزورلا ميكح نب نسما  انربخا

 ةنمامل سيلامهنبب ثيراوميف لاردتبي لسو هل او هيلع هللا لص ىنلا نالجر ىلا تلاقاونع هللاىطر ةءلس مانع
 دانسالا حيحص# ةخاضاتبو دجاو لك للحل وامهتسب مايخوتوامستق نا سو هلاو هيلع هللا لص ىنلا أمه رماف

 * نيحيحصلايف هلج رمل مفار ىلا نب هللاديبع وهةماس ماىلومو هاحرختمو

 نبدمحا وركب ىلا نب دم انثظفاللا ىيبح ندمت نب باص انث ىراخبب هيقفلا لوس نب دما رصن وبا# انثي ف

 ةمل-ما تعمسلاق ةملسما ىلوم مفاريبا نب هللاديبع ىنادح دز نب ةماساان: ناهاس نب لضفلاا:ث( الاق )مادقلل

 دحاول سيل !واىهنس ثاريمفف فتامصت#ن الجر هءاؤخ يسود ًاوهيلءهللا لص ىنلا دنعتتك لوقابنع هللا ىضر

 ايخوتف ابه خا 0 لاقنالف نم هتبلط ىذلا اذه قح هللا لودواه ساكس دفلاو لكلةو ةنيامهبم

 لو لسمط رش ىلع حبحص ثيدحاذه ههبحاص (كيمدخاو لكللحبل مثمستاماوهتسام ْ

 ن ءاطع نع 5 دعاتل ذا ديما يبحننب ا ن ىهحب انث لظفاحلا بوعي ن د هللادبعوا » زيا 0

 4 هلع هللا لل يب دا ىلا امصتخافا ةح لج ردنع يعذا الحر نا ع هللا ىطر سابع نانع ىبحىانع فاسلا

 ةسبادو | اريمي ايعذا نيلجر نبرنا: بوم يلا نغهسا نع ةدزر يفا"نن ديس نم ةداتقنع « ةورع ىنانإا 9

 ماهاماو ( مخ) مهني لس وهل اوهيلع هللا لصيينلا هلم ةنيبامهنم دجاول سيلو ملسوهلا اوهيلع ناس ى رنلا يلا

 ندهاش * امهنمدح او لك ماقافاريعب ابعدانيلجر نا يسوم | نع هبا نعةدريىلا نب بيعب نع ةداتق اسد لالا

 # ( مخ اهني سوال اوهيلع هللا لص ىبب كلا ةمبسق

 ناردتب لبسوهل اوهيلمهّللا لص ىنلا نالجر ,ىلا تلاقاونع ةمل-مايلومن ءديزنب ةياننا يبربخا 4 كرابمان ا ١

 مم دع اصاينمدحاو لك لاحيلوابخوبو استقل أمه رماذ ةنيامل كن ثيٍراوميف

 900 ةملس ما تءمس لاق ةملس مالوم عفاربانب هللاديبع يتادحدبزن ةماس | انث تاملسنب « ليضف 9

 لك لاف ةنب . امل سيلوامهنيب ثاريميف تامضتخم نالجرهءاؤ لس وول 1و هيلع هللا ديلا دنع تنك

 *« ( م) هبجا هم اركنم دحاو لك للحي اسف مايخ ووابه ذا لاف قح اههنم

 هللا ىلا (مصتخافاقح لجر دنعداالجرنا سابعن | نع ىبحبىلا نع يبئاسلان ءاطعنع #« ثراولا دبع
-- 



 0 اىدن نيب نادعش 0 2

 (4ج)  عماكعالاب اتكو 4ك ( سيغلتل مل ردجلا ) ظ

 ظ ه اجر خلو دانسالا حيحص ثندح اذه هرتفو هتجاحو هتقافو هتلخ نود ةمايقلا موب لجو نع هللا بجتحا

 ١ * مص ىأش هدائساو

 .[(مانربخا) ملسوهل اوهيلع هللا لصدّللا لوسر نع ىنبملاةرم نب ورمنع ميبجص نيب رصبلا دانساب 4 دهاشملو »
 | نس ىلا نع مكحلا نعنع ةماسنب دام انث ىعازملا هللا دبعنب دمحم انث ىئلاونا انا ناحل نقركي ىلا

 ملسو هلاو هيلع هللا لص كلا طر تمتشلا هنعهللا ىذ ر نايفسا نب ١ ةيواعلل ت تاقلاقةزمم نب و رمت نع

 |« هتتكسمو هرقفو هتجاحو هتلخ نود ءامسلابابهّللا قلغا 0 ةجاملا ىوذ زود هابقاغا نملوق
 هللادبع نب تباثن بعصم ىنريخا نادبع ًايرااطع ولاوا ا( ويلا ميكن : :شملا«قريخا » 3

 اتالم اذنك ةمونمتل ااا نة ينع حا تن دعني تناك رييزلا.ن هللا ديع هأبا نا هنأ لمع هكر ل

 ءاضقال لاق انهاه اه هللادبعل ديمس لاف رب رسلا ىلع هعم ريب للا نب ورمع و صاعلا ن : دعس للعرس رل ! نبا

 [ميحص ثيددح اذه« ماما ىدب نيب ن | دعي نيمصحلا ناملسو هل وصل ل

 ظ اتم
 اعوام ا رك و!4 انربخا »
 الق لل رم ماهي نافدنيلا ناثك ىلع ضئيل هاضف هل نش غو ملاق لادم نع هيا نع عال نع شمالا
 أها باتكح ىف سيل ىمام ءاج ناف لس وهل او هيلع هللا للص ينلا نى ضقتاع ضميلف لج و نمت كاياكا

 | هب ضو هللابا دك ىف سبل صا هءاجنافز ومالا لانا ضيف اسود وهيل لصهيبن ب ضقبمو لجو زع

 ْ يحص ثردحا ذه * ىحتسإالو ردبلف نسحممل نافهنأر ديتجيلف نوملاصلاه ضقيولسودل ار اوهيلع هللا لص هيبن

 ٍْ * دومسم نب هللا دبع نب ن+ رلادبع نبا وهمساقلاوهاجر لو دانسالا

 ٍ نع هيد مويا نإديعس ! بناءا 0 :* ىلاطيفا نب ىبحانثلدملاب وعي نب نسسملا # انربخا 9
9 

 1 ملا! نى

 م ما

 2 ع ل وحجم

14 

 * مسي هرقفو هتقافو هتحاحؤ

 | هللا ل وسر تعمسيفا ٍةمواءمل تلق ىنوملا ةرمنب وره نع نييسح ىلا نع مكمان. ىلع نع ةممل-نب 4 دانح )ف

 | هتلخ نود ءامسلاباب هللا قلغا ةنكسملاو ةلللاو ةجاملا ىوذ بود هءابقاغا نملوت للسودل اوهيلع هللا لص
 * ممرمص # هتنل و هرةفو هتحاحو

 | ديعس ىلع لخدف ةموصخو رمج هيخانبيو هن تناك ريبزلا نا هابازإ هيا نع هللا دبعن, .تباننب ا بعصم ف
 ظ 8 مس وهل اوهيلعهلا لصةنلا لوس رىضقأل يرو ا لاقانه اهديعسلاةفرب رسلا ىلع هعمو رو صاعلان |

 ١ * حسنك مكاحلا ىد»ني نادعفت

 ناف هلا بانك يف امي ضف ءاضق هل ضرع نملاق هتلادبعنع هيانع مساقلانع شمالا نع 4 ةيوامموبا )ف
 اب ضيفه يسن هب ىضقالو هللا باتكح يف سيل ما هءاجنافهللا ىبن هى ضق اع ضيف هللا باتك سيل سما هءاج

 « حصص ىحتبسالو رقيلف نسحب ناف هبأر دمتجيلف نوملاصلا هب ىضق نكي ناف نوملاصلا هلاف
 قب

 نبا»

 ١ ا ا ااا 0

 ا ندودمحشس



 (4خ) واكتالا باتكو 20  صيخيتلا مم كر دتسلل 9 ٠٠
 * هاجر ملو ذاتشالا مي ثيدح ا ذه * نينمللا ناو ةلوسر

 ننينخ نن ركل نع نخا نب ىس ومان ىدج اننىنا ريا دما نب نسما نيةللا دبعانب احس نب. ركبر ونا # انريخا ف

 قمل نيخ هنغ هللا غر قيدصلا ركب وال لاقكاق نايقسلا نبدي نع ةيماىبا نب ةدانج نع ةويحن ءاجر نع

 هللا ٍلَض هللا ل وسر لاق دقف كيلع فاخئاام رثكا كلذ ةر ءامالا مرو نا تيسع ةءارق كللنا دب زب ما ثلاىلا

 الدعال واف رضدهنم هللا لبق هللا ةنعل هيلعف ةأيا ادحا مهملع رمافاثيش نيملسملا سا ننمىلو نم 1 2 اوهيلغ

 »* ةأح رخنإو دانسالا ميد كه دح اده» منهج هلخد ىت ةج

 اكاد لع ندمان . انهاء ملاذ ان دا امسرخ ةكك رازنلا ناهام ن دما ن , دم نوع وب 14 قربخا ١) ظ

 هللا لص هللا ل وسر 00 هللا طر“ ىلع.” رع لكشع نغ كارخج نقلا رع كنعش 5 روضنم ف ديغس ظ

 ناصحلا كيلا ساخ اذا لاقن سلا ثدح اناو نائسا ىو ذ موق ىلا قش تافف نملا لا لنسو هلا اوهيلع

 خيم ثردح | ذه * اييضاق تلز اف يلع لاق لوالا نم تغمس امرخ .الار نم عمست تح اهدحال ضقت الف

 ه:هاجرخم ودا انسالا

 قاحساىا نع ماوُعلا ونا ان ىالكلا متداعن ورم انثةءالقوا انث 8 دع ىذاثملانودحن.ىهزا # انريخا » |

 اذا رخ ملام ىضاقلاعنم هللا ذا لسو هل او هسيلعاللا لصللا لوس لاقلا :لاق هع شاونر فؤاىنانا نع قايبشلا

 هاج موتانا ناطقلا ةوادنب نارمت اذه ماوعلاوا *هنم لجو نع هللا 1 راج

 مريب نأ لب زي نع دئلولا نب ة ةيق ا جرفلا ن نق الخ وا أنا بوعي نب دم نش ايعلاوبا 4 انثادح وف

 هللا لوسر ثمهس لاق لسو هل او هيلع هللا لص ةّللا لوس ر بحاضص ب رم ىبأ نع ة رمت نب مساقلا نرع

 مهتفافو مرففو عبتخاحو مهتاخ نوذ' تحتتخاف اعيش قيملسأ ا رضا نم ىلو نملوق لسو هل او هيلع هللا لص

 قيدصلا 5 واىللاقلاق 8 قس ىف ندير نعت يباب ة هل نع هويح نب ءاحر نع سيئحْنن 4ك

 ةللالوسرلا# 9 دف كيلع هوايا امرثك كلذ ةرامالاب مر 00 هنارق كلنا ديراب ماشلا ىلا ىنثعلنيح 2

 افرح ةنم هللا بتال هللا ةنما هيلعذ ةأباخ ادحا مهناع نصافاثييش نيم ا صا نمىلو نم ملش و هل او هيلع هللا لص إ 1

 هب كورتم ىنطقرانلا ىلاقركب ( تاق ) حيض منيح هلخ دن ىتخالدعالوا ١

 مس .رلا ىلا ملسوملا اوهتيلع هلثا ص هللا لو سر ىتثس لع نع ضنج 2 برخن كاي ه نع 9 كل 0 2 ْ

 يدوس :مرخ هلل !نهومنت معقسل ى ىح اهدحال ضشالف ناضل كيب !| نسلجاذالا 0 ل 0 وق ىلا ١

 لولا !و هيلع هللا لص قارس لاك ىفواايلا نأ !نغ ء يتابيشلا 0 0 رادو

 يعيش 11 راجاذاةرجببلام اقلام هللانا 0

 كولا اًوهيلع هللا ْض هنا لاولَتو تطذ سمح ىف ع 5 رميت نامت 57 نع م: لم يف ضناندير نع 4 ةق 0#

 3 : لود ةم ءايقلاءو هم هللا ندتحا ميتا مرو مهنجأجو عيملخ نود ب بتعافا اءيشئيملسلا رما 0 ل ْ

2 
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 ١ رجب ملام ىضاةلاعم هللا نا (



 ةمادنو ىّد ةماسصلا وب 0 ةرامالا

 0 ا يا

 (4ج) ما م 640 ( صيخلتلا عم كر دتسلا )

 ىأىنثدخ دعس نب ثللا نب بيشات كملادبغ نبهللادبع نبدم ان بوفع» نب دمحم سابعلا واب انثدح

 لسوهل 1و هيلع هللا لص هلال وسر لاق هنع هللا ىذر رذ ابا نا ىرضحلا دز نب ثراحلا نعديعس نب ىخحت نع

 از تامل تس ندع اذه «ةمادمو يزخ ةمايقلاءوب ١ ايهما | ةيإنما اماو فيمضكنا لاَتف يف سعا

 ديعس نن نام اني هيففلا رضنلاوا ( ايربخا ) رينا نع تيسملا نب ديعس نع دنمسن ىيحن نه# ىلق دقو »

 هنغ لا ىضر.ر ذيفا نع بيسلان ديعس نع ديعس نب ىيحانن ىنوم نب ةقدص انب ميهارب ١ن « ملسم اننى رادلا

 ى او قح صان رمال قدير عرج قبلا عوي يولد رابإلا لاق يل سما الوسوم تاقلاق

 ْ «اهف هيلع ىلا

 ن.لالب نع ىلعالا دبع نع ليئارسا اننريثكن . دمش انب' ىتملاو ا أبنا هيقفلاق احسان بركب وا « ىتربخا »
 هللا لص ىبنلا تءمس سن الاف ةرصبلاهاضق ىلع هلم<نادارا ججاجملا نا هنعهللا ىضر كلامن. سنا نع ىسومينا

 «هددس كلم ه لكو هيلع نمتس ملودهبلطي لنمو هيلالك و هيلع ناهتساو ءاضقلا بلط نملوقن ملسو هل اوهيلع

 ١ ا اال تا

 نعز | 00 قادع مو ديلولا اننىبا ىنثدح لبنح ن دما ن هللاديعات ىييطقلا رفمجن دمحأ ي انرب أ

 لس وهل اوهيلعتلا لص هللا وسر زا هنع هللا ىضر قابلا ةمأنا ىلا ف ءممدح بيبح نب ناماسزا هللا ديبعن لعمشا

 ةةالصلااهرخا 00 واوابيلت ىلا, تثبشلاةو رعتضقتا الكف ةو عت ةوىعمالسالا ىرمع ضقتنتل لاق

 نهللا ديبع نا وهليعمساو بيوصن ةزمجن هللادببعنءاوه اذه زب زملادبع ىلاعت هللا همحر ما( (لاق)

 ه هاجر خم لو حمص هلك دانس الاو زخابملا

 ن دلاخ انث ىسلايطلا زيزعلادبغ نب ديزي انا بويا ندم انث لدعلا ىسومن دم ن هللا دبع ©« ينربخا ©

 للا ضلال وسر لاقلاق اههنءهللا ىظر سابعنبا ا ىبحرلا سرق نب نيسح نع ىطساولا هللا دبع

 ناو هللا ناخ هةف هنم هلل ىطرا وه نم ةباصملا كلت ىفو ةباصع نم الجر لمعتسا نم لو هل 00

 تدك

 نع ب 107 نب هيليوم راو نيام (ليقو) ةيدوو نح مقام وااد لاما 5 وفل لاَمْو

 0 حرج « حنان ىسوم نب ةقدص ان ميهارانب ملسم هلاقرذىا

 نمو هيلا لكو هيلع نامتاوءاضملا بلط نم لوقت سس وهل اوهيلع هللا لصهَللا لوسر تعمس سنالاقف

 © حي » هددسل كلم هنكو هيلع نعتسل و هبلطي م

 ضقت لاف لسودلا وهيلعلا ىلص هللا لو سرا ةمامايبا نع سيبح نب نامل سانث هللا ديبعنب ليعمسا اخ نع ف

 « ةالصلا اه راو كسلا اهضق لوا و ابيلت ىلا تذبغن ةو رع ةيسنس] اكو هو مع هورع مال الاى رع

1 1 7 4 : 
 © تفيعمص زل رمل دمع (تلق) للعم سا نعهللا دبع نب زي هلا دنع ه4 دره

 ركبو 50

 ا بتال د71 ارم ىلا ٠ هيج < 2



 («ج) م ماكعالاب اتكذ 100 ع ) 771( ليغلفلا مج ك روشمللا ١

 ىجش الا ناس لقممتن لقممما هذه» رازلا للابك الا مهيف لدمزالف ترثك ما تاقةمالا .هذهروما نم
 3 هاج رخو دانسالا ص وهو

 ةنلس ندامج انثليعمتبا نب ئسوم اننةعزخ ن ىرسلااث:لدعلا رانيدن هللا دبعنيدمجللا دبعوا# انيدح »

 تاؤرم لاقفمكسملا نناو رض ىلا رك سف سوق نبك احضلا ناك رشنبذب هزي نعةلدهم نب مصاعأبنا

 هيلع هللا لصهَللا لوسر نم هتعمسائيش انثدحةر رهاب لاّدف هلنذاف ة ةرر نها لاق بابلاننم رظنا تاوبلل

 نم لي وايرثلا نمر خا ىمت نا لجر كشوبل لق 2! وهل اوهيلعّشا لص هلال وسر تعمسلاق لس وهلاو

 *هأج رخل ودانسالا مسيح «اثيش سائلا ىصأ

 ماشهن داعم ان ركب يبا ندم انث نايس نب ملا الاق )شيرقن ركب وناوديل ولا ونا ذاتسالا# انندح »

 لبو لاق ملسو هلا وهيلع هللا لص ينلا نعدنع هللا ىذر ةربرهىا نعمزاح ىلا نع ىلع ىلا ن دان نع ىاينثدح

 ءامسلان يب نولدل دءايرثلاب ةقلمم تناك مهبئاو ذنا ةمايقلا مو:ماوقا نينمتيلءانم الل ليووءاف رمال لبوو ءارسمالل
 * هاج رخو دانسالا سي ثيدحاذه « » المعاول مهب ,اوضرالاو

 ديزن هللاد,ءا عانق رسم ىلا نب ىبيحم وانت ىلإ هل هلل همس زج كم عاملا قادبس !نودمح نهللادبع# يربخا ل

 هنع هللاىضز ٍذىلا نعهببا نع ىناشبملالاسيا نب ملاس نءرفمج ىلا ن هللا ديبع نع با ىلان ديس انثىرقملا

 اذه# ميت لامنيل وتالو نيننا لع نرصانالف اهيمْض كازا ينازذاباا لس وهل او هيلعنلا لص هللال وسر لاقلاق

 *+ هاج رؤخيجو نيخيشلا طرش لع رص ثيردح

 لسو هل اوهيلع هللاإص هلا لور نا هنا طر ةريسهىلا نءىربقملا 0 0 نامعنع

 09 فمي دازئسالا يعاب دونا طعم نيكس خب ا امضاق لءج نملاق

 ش المو وكي 2

 « مص عر انلا ف

 ناوروم لا :ةروشكب همم قس سبق نب كلاحضلا ناكل رشنب ذب ٍزينع ةلدهنن ' مصاعانا ةملسإب دام )

 هنا لوو تسيل علاق نيب ةرإ رهابا ابلاَمَف هل نذاف ة ةر هوبا لاف بابلاب نمرظنا باوبلل ناوس ملف

 « حيرحص هائيرش نيابلا رم نمل موايزثلا نمرخ هنا نق لجر كش والو مسو هل 1 هيلع هللا لص

 ليووءافرمال لب وو ءارمالل ل يو لاقاعوف ره ةرب , رهيلا نع مزاح ىلا نعل ىنا نب دايغغنعىناوتددلا# ماشيه و

 مص «الءاولب مع .او ضرالاوءامسلا نين ولدل دءايرثلابةقاعم تناك مه اوؤنا ةمايعلا مون ِ أوقانينمتلءانمالل

 ل هلاو هلع هللا لهنا ل وسر لاق رذ ىلا نع هنا نع يلا شيملا ماسيفلان . ماس نعرفمجفانب # هللاديبع »

 *( م 3 )ميشلام نيلوتالو نيننا ىلع بررمأنالفافيعض كا رايفارذابا /

 حب ذامأكو اييطاق لمج نماعوف رم ةرب ره ينا نعىربلا نع يسنخالا دي نبنامع نع « بن ذيبان »ف
 7# ه8 «نيكط رض

 نأ بلذىلا نبا انثديعس نب يبحانث روضنم نيدم نب نمر لادبعانث ٌكلامسلان دما نينامع ورمجو ا انثدح وف

 يشف

1 1 
 777571777777 جب 0-20- جيو رسم وور سس يسصسسا وص 773117171 00 ا د اس

 بد دوو ع

 ك6 ايضاق 0 3
١ 2 



 6-0 رانلا 01 ( تلا مهنمأ ةتسركذ)

 , (4ج) «ماكعالابانكت 6 ( صيخلتلا عم كردتسلا) .
 ةيهأح رخنإ و دانسالا ميعص 2 هريغىلا مكفلاخا ورمأب 1 6

 رانلايف وهف ملعريغب ىطق ضاقو رانلافوبفا دمعتمر ا قملا ىفنمع ضاقو ةنملا ىفوهف هءىضتف قملا:فرعأ :

 0 يكب نب هللادبعان دابع نب باهش انب بلاغ ن دمحأبلا قاح-|نبركب ونا خيشلا # انيدح 9

 ضاق ةنللا يف ضا اورانلا يف نا مضاق هلال ةاضقلا لاقل وهل اوهيلع هللا ص يلا نع هب ةيسأ ع نع ةديرءنب هللا ديع نع

 هيلبم ط رش ىلع حيبوص دانساب دهاشهلو# هاجرخممو اتعامل مع نرحل

 متلي رشاب ميكج نا لك و نابيغو اني ىرافغلاءزاح نيدمج اان ها ينابيشلاميحدن , ىلع ني دمح ب هايربخا »

 ١ ملسوهلا 0 هللا لص هللا هنأ هاو لاَثلاق هنعهللا ضر همأنع ةدبرنانع# هديعبب كيعس نع ء شمالا نع نع

 قووف ,هلبجن ىضق ضاقورانلا ىوبفرو# ىضق ضاقو ةنللا يف وبف قاحاب ىضق ضاق ةنلا يف ضاقورانلا يف ,نايضاق

 هرمي تح ايضاقن وكمال ناهبسذ لاق لب يذلا اذهن بنذاف اولاقراتلا
 فعلا 1 اننىسومنب هلل! دمع انندوعسمن ديعس انبورعينويح ا دمجا ندم سايعلاوا ب دا

 "ىش لعن وكيدحا نماملسو هلآ !و هيلع هللا لص هللا لوسسو لاقلاق ايبا نع لقعم مان ع هينا نعىنهدلا ماع

 روم

 هيو هيغل كمل خاورملب كرما ت تنك لوقف

 نع ةرم نع 20 بهومنب هللادبعنع لاولا ىنانب نرعرلا ديعانثا# ىورفلا قا>-ا لف

 ,ىرتسع نم لجتسلاو هللا باتكيف ديازلاو هللاردق 00 را سلول حل اموت هل

 (تلق) (خ )قتسل كراتلاو هلا مرللل اللا هال دام ري و قازعا املذل تورخلاب طلستالو لامرحام
 أرك رو ماو دواووا لاقو هفثشب سبل ف اسنلا هيف لاق تام طب ىلإ هب , ا ىر اخبلا م حوبش ن ن“ ناك ناو قاحسا

 #* 26 ثردملاو نفعل هن تح ملفهللا دبع وقودص لاقفماحوا اماو ىنطقراذلا

 رانلا يف نايضاةةثالث ةاْضَملاا عوف سم هيبا نعةدم ربنا نع ريبجن ميكح نع ءريكبن هللاديعاسدابعز « تابش»

 رانلايف امهف لعريشب ىضقوا ادمعتمر ا يتلا يف رع ضاقو ةذملا فوهف هن ىضمف قا فرع ضاق ةئلا فضاقو
 *« جبم دهاش هلولاق ثيدملا ركنم ىونغلا ريكب نبا (تلفإ) حرص

 ١ ةنجلا يف ضاقو رانا يف ن ايضاق اعوفرس هيبانع ةدمرب نا نع ة ديبعنب ديعس نع ش. الآ نع « كرش »

 م ) مع, يتحايضاةنوكي.الذا هبنذلاقلبجت ىدلا اذه فذامئاولاق هيفو ثردحلا

( 

 2 نجلا دنعانب ىو رفلا دمحنب قاهسأ انب بتايفسنب بوعي انن ىسر افلا رفمجن هللا دبع # اند 2

 : ْ لاقت لاق اهنع هللا ىضرةشناع نع ةرمج نع مزح نبورحتنب دم نير كيىنا نع بهومن هللادبع نع لاول

 هللا بابتك يف مادو هللار دقت بذكملا باح ين لكو هللا مهنعل مهتتعل ةتسلسوهلاو اوهيلع هللا لص هللا لور أ

 أ كراتلاو للام زحام ىب رع نم لحتسملاوهللامرل لحتسملاو هَللالذا امزءيو هللا زعااملذيل توربملاب طلستلاو

 * هاجرت ىر راخبلا ط رش لع 2 ص ثردحاده# نسل |

| 

 فيفي

 2ظشذ*7057ت1]] 1 ز ز ]| ]| ]ذي 07 17 لكك ا دل بال ا 0 ل اع 1220

 0 1 9 كيت نت تين ناني

 ذل سلا ناب و

 ملاهبك الا ميبف لدميالف ٍةمالا مه روما نم ءىثىلع نوكي دحا نم ام اعوف ص نانس ن4 لّمْفم نع و
 رمسسم



 هيلع هللا لص هللال وسر لاق لاق اههنعهللا ىضر ناهلا ن ةفدح نعهببأن ء 6 ناالفص لوم هللادبعنا ا

 هداج رخل وداتننالا حي تيد اذه# راثلاف م .اوعاوروملا لا و: ١

 ىودعلا دم ن هللا دبعانت يفوكلا دامح نب نسملا ان. (الاق)ىماشلا نسما نب دمسو هيقفلا رضنلاو ا قربخا |

 ىلع سمؤيدحا نمام لسو هلو هيلع ذاع تاز حالا لاق هنع هللا ىضر ةرره يبا نعديعس نب رشل نع |

 هاجر ودانسالا ميك ثيدحا ذه# ل الغالاو دافضالا يف ةما فلا موب ءاحالا مهف طسقنال ادعاصف ةرشع |

 *الصأ 0 ناةمرخ تيذاإ رت نإ روذععأت كا

 (الاق) ركاشن. دم نبرفعجو ثعشالا نبناملس دواذو.| ان دادس هللا همحر هيقفلا ناس نيدمحا 4# انريخأ | ٠

 نب نامع ىنعب . لجرلا اذهانل مكينادبز نبةماس كا اما لئاويبا نعمصاع ن :عةملس ندامح اني نامعان |

 ”ىشدعب كرايخ موا ما لوقا هحتق نموا نوكيأل نا باب تم نا قودام هاند لاقهنع هللا ىضر نافع

 ىذلاىلاولاب ىنؤي لوهت سو هلاو هيلع هللا صلال وسر تعمس, ا سوهلآاو أو هيلع هللا لص هللا ل وسر نم هتعمس ْ

 امابف ريدتسيف ه ءاعمأ ىنع هناتقا هن ؛ قلدنتفاهف فدقيفرانلا ىلا هن ص ويف لجو نع هللا ةصعم عاطي فتاك ْ

 520 وتلفت ماتت يدك اج لفىاهل ن ولوّةيف سانلا نم هتعاط لها هيلع ىناذف احرلا ىف راجلا ردتسا |

 (4ج) ع ماكعالا باتك) عم < تمينتلا عمال ردقلا 3:
 ظ . * ميج هاجرخادقو

 ناو. ربخا نيجرلا دبع ةئيصانتكلامنتنابتع ابنا بوبا نبدححم أبنا هيقفلا قاحسلا نب رككونا م انريخأ 9

 هلع هللا ىذر هللا ديبع ن ةحاط نع ةدابعن هللادنع ن ةدابع يتدحلوش رينملا ىلع زيزعلا دبع نب. رم تسمو

 هللال زباأم رينب مكح ماما ةالص هللا لبقتال سانلا ام .االا 7 مم هنتل#

 ةعانع ريكل نب : ةم رخخ ىتريخا بهو نب هللاديع | دك :ناملست « لالا بارتنر سابلاو 4 ف

 مهاوعاو روجلا لها اعوفرم ةفذح نع ها نرع هتلادبع نب ناو سم قريخا نمحرلا دبعزت © ةتيعال |

 ه ركتم ( تلق) حيحص ه راثلاف ا

 1 5 ماما ةالصدنلا لبق الس انلا ابراالا لوم :لسوهل 1و هيلع ىل لص ىنلاعمس هللا هللاديبعن ةحلظ « نعاإط |

 موسم قردعلا دقن هلأ دع هيقو لظم هدئس (تلق) حيي «هللال زا ف ْ
: 

 تي

 ولا ادعاصق ةرثع لع مؤ حا نم ااعوفب سم ةزي ره ىبانع ديعس نرش نع هبا نع يكن 4 ةمرخ لأ

 هن ميتا لالغالاودافصالا ىف ةمايقلاموب وءاح ْ

 : اراك لاق 15 نامع مب اذه انل لكي نا ديتن ةماسا 2 اسانانا لئاوىبا : نعم ماعنع هملسن ين داح 9 |

 هلعدللا ىلص هللا ل وسر نم 2 "ىثدعب عرايخ 5ك ٌوارمالوقاامهدتفنملوا نوكيا ااا حتا نودامع

 ةءاعم !ىمل هنأتقأ ه قادنق ابق قف دميفر رانلاى لا هرمويخ هللا 0 ل ا ىب وي لاع لوما او

 مح سل 21 ١» لقى ا ن وله“ سالو داير لهاه يلع ا :ايق احرلاىف راجل ردتس مابف ردتسي
1 

 4 رانلا ف 5 اوعإ 3 رولا لع 2

 ن0 مى 0 جام م م د

 ا



 1 باك 0

0 ) 

 وع تكدصل

 (6ج) .. :(ماكعالاباتكذ ١ 2 عسؤ ع سهيشلتلا مم كرادتسلا )
 | ؛ :رعدز نب ةحلط ىنثدح ىنا ىثدح ةورفوا 5 هللادبع ندمت نمجرلا ديعوؤبا 3 دحام# اهنمو 2

 بلا ودعفالب هللا لودمر لاق لاق هنغ هللا ىضر كلام نس نغريثك ىنا نب ىيح نعىعا زوالا

 « هيو م نم تصقتو هثبخ يف ت داز ةيسرافلاب

 ٠ م[ ماكح هلا ب اك لويس
 ٍ نءلسم نغرمح ن ن ءاقروانثراوسئ ٌةءابشانثىرودلادمش نب سابعلاانيداد قب ىبقملا نابعلاب هرم # ايريخا ٍِظ

 مهنيب ضقاو مثا رشلامهملعلاةفايلعن نما ىلا مس وهل اوهيلع هللا لص ىنلا ثعب لاقامهعهللا ىضرسابعنب | نعد هاجت

 © هاج ره و نيغيشلاط رش ىلع حيعص ثيل دحاذه# ءاضما ةدها ممللا لاقفذر دص يف مف دف ءاضقلابىل معال كا

 نب جرفانث ى راب ريالا ميهار رباب سصاعان* ىره ولا ناذاشنب دم أما قاخساننركب وا خيشلا # اند 1

 لاَتف ملسودل اوهسيلع هللا لهم ىنلاىلامضتخا نيلجر ناو رمتن هللا دبع نغ هيا نع ىلغالا دبع ندم نغ ةلاضف
 ١ ناو وجا شع كلف ترصا نا كليا ىلع من لاق هللا لوسر اب رض أح تناوأعبنبب ىف ذا امفاعهس ضقاو رهعل

 # ةقايسلا هدم هاجرخمإو دانسالا بعص ثيدحا دف رجا كلف ٍثاطحخ اف "تن دبتحا

 نب ءالعلا ىنث دح ةداتقنعمأههان؟يضوملا رمعوبااث ىبحن ندم نب ىيحانث”ىاهنب اصب دم 4 ىتادخ»

 هانت ضاقعزا ماليا اق راح .ورااو دبا مايه ى فلا رك رخال الجر ىدعو كفرطموخا د رى 3دحو دايز

 طسمو قذدضم ناطلسو ةةنالم ةنملا تباعا هتبطخ يف لوي ملسو هل اوهتيلع هللا للض ىنلا عم د هل

 | * هاجر خم ئى دانسألا نيج تيب دخا ده« فيفعر يقف لجرو يوقع لب بتلف مجلد قفوم

 ليت هايدمأا لعالا فمان ةبيشيلا نب ركبوا انث ةبيتق نب ليعمسأ انن ىموم نب دم نب هللا دبع# يتزبخا ل

 ايدلا ىف نيطسفملا نا لاق لسودلا اوهيلع هللا لبص هل امهعدتلا ىظر ورم ن هللا دبع نع بيسملا نا

 نيخييشلاط رش ىلع ميرص ثيدحاذهءاسدلايف | وطسقاا لجو نع نمح لا ىد» نيب ةمايقلاْوبولْول نم رانم لع

 فكقو 0

 4 ةركماو هدانساو حيحصب سيل(تلق)# هنو رم نم ثصش وهثبخ يف ثداز

 دمي ماكح الا ب اتك زيوس
 لاف نها لهاا اسيلعإسو هلو هنياغ هللا ل بص ىبنلا ثعب لاق سابغ ن . نع دهاج نع ماد 2

 (م خ)ءاضتالهدهأ مبللا لامف هردص يف مفدق ءاضَملاب ىلملعاللاق مهس ضقاو منا رشلا مهملع

 هللا لص ىلا ىلا اصتخا نيلجر ترا ورمجنب هللادبع نع هبا نغ ىلع الا دبعنب دم نع ةلاننفنب 4 جف ٍِ
 ناوروحجا رشع كلُ تيصاىنا كلما ىلع من ل اقرضاح تناو ىضقالا# اهي ضقا ورمل لاعف مودل اًوذيلع

 و هوفعض خب رثأ تلق )حي هر ملا كلف تاطخاف تبدهحأ

 هللا لص ينلا مس هاند ةانج نب شايقنا مهم دخل اق رطمنا اههريع ءودايزن ءالعلا ود ري ىبدخلا# © ُةذاتق »

 هملسم «ادر( ت تاق.) ص لاق ثيدحلاو طسقم ناطلسوؤ ةنالث ةنملا ناد هتبطخ ىف كو لغودلا وهيل

 4 أ رخل دقولاق تردحلا 5 ولو *نه , نم ىلك ايدلاف نو ا هاا ف رف ء رو 6 ادع

- . 0 . 

 .. .ةنيعو 0



 (+ج)  (ةبادصلا ةف رعم باتك) (8/) ٠ ١ «صيخاتا مم كر دتسلا»

 امهنع هللا ىضر متنا نع راث .دنإ ورم نعدمز نب دامحدلو لاخ نإ وكذن دمت نع ةءاوع نب ديزئانم تينلا

 ناو حي بن نغويف ماس نعذاك ناقرانندنءو رمت نع ةءاوزلا ت تدكدق# هوم رسولا اوهنلع هللا لد قيننلا نع

 * رج نا نمار ناو رج ممم ديف ريا نع ناك

 دامحْن ميما انٌلاقمهم دح كلامن لقعم ناهللا دبعنب ميهارب لسمو ا أب أنا لدملا ذاش.ج نب ىلع #« ىتدح 9

 اذه« قاف مهضغب وناعا ب اولا ع مس وهل اوهيلعشا ىلض هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا طر سنا نع تان نع

 « هاجرخم | 2 دائسالا يي ثيدح

 نبءالعلا انث ىررضملا ناهلسن هللادبعنبدمج انث (اولاق)ن ير خآىف نقلل ديعسوباوىتزما دمجوا # انيدح.»

 تاور لاق كلام يا ىضر سابعا نعداطعنع عييرج نبا | نا ىرعشالا د زين ىيحنانث ىنلاورمت

 نيدمح هعبان * ىلع ةنلا لها مالكو ىلع نازقلاو يلع يال ثالثلا برعلا اوبحا لسوهل آو هيلع َللالصا

 * جي رج نبا نع لضفلا
 ندمان ورم نب ليعمساانم ايركر نب دمح نب هللادبعانن' ينامصالا ةطب. نيدحح ا نيدمح هللادبعولا « هانادح ٠

 قوظفحا وهل[ وهيع هللا لص هللا لوس رلاق لاقاممع هللا ىضر سابعنبا نعءاطعنع حير جن: !نع لضفلا

 يف لع ةنملا لها ناسلو ىف عن ارهلاو ينرعىناللاصخ ثالثل. برعلايف

 دمخ ثردح تركذ اا و حيمص ثر دح معن جور نعد ١ رن ىب محن ث.دح ىلاعلا هللا هحر ماما« لقط

 هلوسرو هللاب نواهبم ىف ع ةنملا لها مالك كمليضو هلاوهيلع هللا ص ىطملا لوم وق لمأتلاو .هلامياتم ل ضفلا نا

 * ثنداحا كلذ قانور دقو ةنأتك و اهطنا

 ميها ران ١ قاحسا انن . ليلطتا نم ك ثلا ندم ان ىب وطلا ءالعلا «مساقلا نب 500 ول 2 معد

 ةلرلوسر للامم هللأ ىض ر رمت يبا نع مف أن نع يللا دب زن ةماسا اني نورا مهن و رمان . خام ى رجلا

 «يقاهبلا روب هناف يس راقلاب ٠ نيلكتالف ةيرملب لكنا يتم نسحا نم لسو ةلآو هيلع فالس

 (تاق) 5 اهب مهضميو نانعا ب رعلا بجاءوفرمص سنا نع تراننعذ امحنب مثيلا انثكلامزب « لقعم اذ

 # بفدعرط لفعمو كورتممثي ىلا

 ين ىعينال ثالثل برعلا اوبحا اعوف رص سابعن. نع ءاطعنم مث رج نبا انا ىرمشالادب زيزي 4 8

 «ا ذهب ب رجنا نع لضفلانب دسم انثى جبلاو رح نب ليممالاقو#ىف رع ةنملا لها مالكوىب يع ٍنازقلاو

 سيلو ىننااو رم نيءالعلا ةباور يرموهو هريغودمجاهفعض ىيحم لب (تاق) حيعصدم زب نبا ثيدح فا ؤلالاو

 * اعوضوم ثيددملا نظاو ميش لضفلا وااماوةدمعب

 ةببرعلاب ماكيينا مكنم ندبحا نم أءوؤ رم مع نلا نمي مفاننعئيللا دن درزن ٍةَماسا ا: نوزاه نور“ « نغو

 1 ب 0 ةيسرافلاراتخم نم لسوالاو او هيلع هللا لص هنم ديعؤولابرذن هدهاوشناف لسوهلآ] اوهسيلع هللا لص

 قال نقولا براند

 نك دي 2

 ةيشزا م ؛ ملكت نم اوفرمر ا نعوةعاججا كردنبمنإ ب تكرم( تاف) قالا ثروة 4 :مرافلابن لكتلا

 ”؟ 5



 . 0 لها ضنا ----

 ©« برعلا ةفاك لضف )

0 

 كمت © ةعاحصلا ةف رعم باتك 2.١ م 6 هلا يدار متلإ )

 ٠ أ ىلاعت هللا مممركا نيذلا ءايبنالاف هللا ل و سراب اولاق ريغ لبام محليا ىتلا ةلزئملا هلام زءادقو مهعنعأمو م

 من اناق كاق م ريغلب اهي مهلزتا ىتلاةلزتلا سا مملزئادقو مهمنعامو كلذ مل قو كلذكم لاقةلاسرلاو وشاب

 نولمعتف قلعملا قرولا تودجيو فودرأوفب نوئمؤيف لاجزلا بالضا ىف ىدعب نم نواب 0 هللال وبران

 1 ٠ * ةأح رم مو داتسالا حيض ثيدح اذه»اناعا ناعالا لها ل ضفا ءال ع وف هيفاع

 طالما نب مياس ضارعتولا اص طنب يح انثمتاح ودان ىرلاب ليعمسا نب دم نيستا زكلو اب أ :هدح 9

 نزؤطوف ارنلنفو طعس ودأ ويغسل لس (لوجر لال ةلسو هلا بيع هال رجلا تاعشوب هللا دبع

 هب هاب رك ذاب ةحضلاىلا تاياورلاهذه برقاو اييدلل يفا ولعام هنع هللا ىضر

 -#[ برعلا هفاك لضف زه»-

 اديلولا نب عاشر ديوان“ متسرنب ىدبم نيدمحاانث ىنامص الادهازلا هللادبع ندمح هللادبعولا# انيدح )ف

 #»# 0 ضغبلاق لجون هللاينادهك.و كضغبافيكو هنا لوَسَر راب تلقف كنبد ف فر انت ىنضغستال

 1 »* هأح رخنم ودانسالا جيو ثدحاده

 ناوخخا ممئاهيج شرق نم راتخام اشي اشنل رق 0 نمراتخا ل 5 ااا 0 قلخامل لسو آو
 ركن نب هللادعانثىتاضلا قباح ب !نب دمج ان بوقعي نيدمحش سابعلاوبا ( انيدح ( ةريخ نم ةريخاأناف ما هى نم

 1 هرج

 مويه لب ( تاق)

 « هاو عيج ( تلق ) هون

 - برعلال ضف زيمح

 ( تلت عب «ىتنبف يلا شكلا هللاىناده كنو كضنبأ ا قل اق كند

 «هفلكت سواق

 «ثيدحلا اشدرق برعلا نم راتخامم برعلا راتخا قالا قاخاملهّللانااعوفرم رمتن ا« نعول

 لس 9

 !ٍ كلام نب سف !نع 4 هيب رق دساتسأب ىوردق ثندح ادهؤىل نك اوى ارنم ىأرنم ىأرنلوف نم يرن

 | ةثايلعاب سود او هيلعةللا لض هللا لوسر ىللاق لاقدنع هللا ىضر نالس نعهيبا نعزايبظ ىلا نإ سوداق ان“

 ْ ةرام .انايرا لسنا د نايفس 9 انثةيواغم نيز رزملا نضانب يناَحي هع ا وا 4 2 ,

 ْ ىأرنلفؤطو دن 1 ىنوط مسوفلااو اوهيلع هللا ٍلَض هللا لؤسر لاقرسن ١ نلادبع ان بون و ِِظ

 | اعوفرم هنماماينا نع نادعم نب دلاخ 5 ميججلاق «ىف نزرمأر 8 1 نم ىأرنلويل ار نم

 و وأي ماوقالاق منغ هللا ل وسراب انلق ثريغىلب مهلق حو كلذك# مملاق ءايسسالاف اولاق مريغلد مهلزتا ىتلا ةلزملا

 | حيحصاناعاناعالا لها لضفا ءالؤرف هيفاع نولمعيفقاعملاقرولا تودجنوىنو ري ويف نونم ويف ىدعب نم



0 

 (<ج) _«ةباحصلاةةرسسباتك) 2 6409... 6صيللا هم كردتسلا)
 ده نيبال لئاشف ك5 يفاب لح

 ورع نعةبمش ان نماياىنا نبدا انن نيسان ميها رباانثنادمهب ىضاقلا نسملا نب نم رلادبع# قربخا ©

 كانمبا دقاناو اعاببأ ى لكلا هللا ل وسرايراصن الا تلاق لاق را نيدن زنعشدحمةزرجابا تغمس لاق ةرمنبا

 معزدقلاتف ليليف نب نمحرلادبع ىلاكلذ تيمنفلاق مهنم ميغاسا لمجتنا محلاعدقانمانعابا لمجيزا هللا عداف

 * هاجزخم ل ودانسالا مي را نبذ كال

 نمحر لادبعاتت ةملسم نب هللادبعان لكو تملا نإ لهس ةمصعوبا ان:ىراخم هيقفلا لهس نب دمج ارضنوبا 4 ان رخل د

 هنلال وس زكا اةلاقهنع هللا ىطر ةررهىلا نعهسا نع للاص ىبا نب ليس انو رمىلا نلوم انسدايزلا يلا نبا 1

 ثدح اده#هلامو هلهان يور ىرتشاول مدحادو ىدعب نواب ما نم اساناذا لسو هلا هيلع هللا لص ٍ

 سابلاريخ لسودلاو و هيلع مقلم 4 وق تايلا ادهيف حييحصلا رسما ثردحلاو 0 دانسالا حيبح

 « هجارخا ىلع اًمنادق مهنواي نيذلا ثىقرتأ
 0 نيعباتلاو و ةاحصلا دب ةالا ئاطفرك 0

 نودوكي موق مث لاق كعم اءدهاجو كنمانملسا انمريخدحا هللا لوسرابانلقف لاق حا رجلا نب ةدييعوبأ انممولسو أ

 # هاجرخمإو دانسالا حيحص ثردجاذه# فورم وي نونمؤب دعي

 ديمي نا نب دمام ىدقملا رماعونا اني ممتسر نب ىدبم نب دما ان.دهازلا هللا دبع نيدمح هتلاديبعو.ا 6 ان ربخا »|

 هللالوسر لاق املا لسو هل او هيلع هللا لص ينلاعم تنك لاقدنع هللا ىضررم نعهنا نع لسا نب ديزنعأ

 كلذ ق حيو كلذكو لاقةكئالملا هللا لوسراياولاق انأعا لضفاناعالا لهايا نوردنا ملسو هل او هيلع هللا ليصأ

 « نيعب انلا لضف زو
 ا اياواعاسأ ىب لكل نا هللا لوسرأت راصن اللإ تلاققرا نب دز نعةزمح انآ تسعس ل نإ ورم نع# ع ِ

 * مسرص © م «مهع ابن ان لمينا مهلاع دقانم اتعارا لطمية عالق كلانمبادق

 ىلع قمنوأت ّىم [تنانلا نااعوفرم ةريرضيلان 0 هبا نع ليوسانتو رمسىفا نور معاش 6 دبانزلا ىتانعا 0 ا

 © هلعادقت نا مهتاولي نيذلا مثىكرق سانا ريخ ثريد> ب ابلاقو همسي ههلامو هلهاب يور ىرتشاول عدحا دو»

 هللا للص هللا ل وسر عماني دغت لاق ةعمجينا نع دمج نب اص ىنادح نمحرلا ديعنب ديسا انشأ © ىعاز والا »|

 نووكت م مثلا كئم انه اننلسا انمريخدحا هئلا لئوسرالانلقف ٠ ةدنعوأ انعمو رسوهلااو هيلع ١

 . هب مش سو قوررو ىدوتمؤب كدب ْ

 د ءاع هللا 0 تنك لأ ر م نع < نع يل َْت دز نع دبمح ىنأني + دم هلأ

 و مهمنع و مهو -و كلدك ملا ول ا ل هاد هللا يمطر ده :ءأم دعو كلذك ع لاق 2ك الملا اولاءاناعا اًنعاللا لهما ى!'نور دما لاق

 © نيمباتلا لئاضف ركذجاب )

2 

 3 ا 1 - م
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 2نيس اتلا لضف



 م ى ةليطفرك ذ )

 | ؟اضفركذ )
32 

 4 نيانلل تدرخلا ةماريخ رح 2 ةمآلإ هك

 عجم موتا

 جر

 لسوهل او يلع هللا لص مالوش نمؤيع يبل نوتممس ثالث لاقهنغ هللا ىضر ةريره يا نع صاع نعدنه ٠٠

 (4ج) «ةءاحملاةةرسمباتك) 2 م49. عصيغلتاعم كردتسلا)
 2 ميغ ى ةليطف رك لوح

 ىنان دوادنع ينزالا ةمقلع ن ةملسم اد روصةمانث ىثرقلا ةدجن ندمجحا انن ىريملا ىتنيعن لع# ىريخا »©

 كرس ناةشئامل لامفربْنملا ينم ىبس ىسف ليممشادلو نمر رحرذن ةشئاعىلع ناكادب انه دعب امك ضخباال

 هعاراه رايق دعس ىبب ةقدصلا مذ عم "ىيجو ليعمسا دلو نم مهل ءالؤه نم اررح قتعاف كردن ىنتذا

 ٠ «هاجرخمإو مسمط رشلع حيص ثيدحاذه# محالملا ىفالاتق سانلادشا ملاقوهموق مرا ىف وقمعأ هدهلاهف

 م ممالا رئاسلع ةمالاهذه لئاضفركذ ز9-

 "6 مت تار ادع 1 اداع نإ ميه ربا نبقاجسا انثكم ىنامضلا لعن دمج ّضادبع وا ىنربخا 9

 ةماريخ متنك لج نع هللا لوق يف ملوهلاو هيلع هللا لص ىنلاعمس هنأودج نع همانع هنواعمن كج تنزع

 دانس الا مميت ثيادح اديه »+ لح هد هللا لعاوم ر او أهريخ مما 2 ناعم ع متنا لاق سانلل تحارذلا

 « نكملا يئةداير ىناو ةنواءمن ميكح نع ةءاور ىفاذهم ىز رملا شابا نا ديعس مبادقو*هاجرخن إو

 (الاة)ةملس ندمجش انئرافصلاّلادبعواًايناو (ح)د وعسم نب ديعسأن يف وبلا دما نبدمح سايعلاو #١ هانربخا 2

 ملسوهل اوهبلع هللا لص ةتالوعر لاقلاقهنع هللا ىضرهيبا نعةبواعم ن ميكح نعىرب رجلا اسانوراهن.ديزئان'

 # م,لضفاو لجو نع هللا ىلع مهمركا متل ةمأ نيعبس نوف ون منا

 ىخشاالا ة رسم نع نايفساتلا 6 5 (الاة)ب وا نيدمحو ىلاوا ان*لدملاذا مج ا 4 انريخا 0

 لسالسلاب مهو رجن سانال تجرخلا ةماريخ متنك لجو نع هلوق يف هنع هللا ضر ةربسهىنا نعمزاح ىبا نع
 « هاجرخممو دانس الا مص ثيدحاده#«مالالا مهنولخ دنف

 باب زيوس

 -ه ميع ىب لضف ززؤ-

 ناك رسال لاف ربنعلا ى نم ىبس ىسف ليممسادا و نمر رع ر ذب ةشن اع بع ناك لس وهل اوهيلعللا لصهللالوسر

 مولع ى وق من هذه لاقف دمس ينباةق دصلا م نم متنل"ىجو ليعمسا دل و نم مولع ءال وه نم قتتعاف كرذنب ىف

 ه محالملا ىفالاتق سانلادشا م لاقوهموق
 « لإ 0

 س# ةمالا لضف زج

 لاقسائلل تدرخلا ةما ريخ متنك هلوقيف لسودل اوهيلعهللا لص ىبنلا ممسهنا هدج نعهيبا نع ميكح ن6 نزع

 .٠ ةيواممنب ميكح نع ىريرملا هبانو يصل لعاومركاواه يخ منا ةمانيعبس نومخ مت
 مم و رجلا سانال تجرخاةما ري متنك هلوقىف 5 ربه ىلا نع مزاح ىلا نع ىبجشالا ةرسيمنع# ىروثلا 9

 *# حصص ه ماس الامم واخ دق لس السلاب

 - لصع لبع 0 2

01 

 تسسوصحةةنرنصح - د . تيدر



 (« ج) ' (٠ ةءاتملا ةف رمم باتك) (مب) 16 ضيخلتا ممك ردتبلا)

 اديشن تالا تنشأ هللاءاشامااق لاف دملال و زيولاهل تناؤكي نااالا لسنا ىباةلجرلا اذهتوعددق

 رس اهيلق لسودإ اوهيلع هللا للص يبنلاىلا مأمن مجرف ]عا هلودسرو هللاف نيلاقع مينمأن دخاالا الامعانم

 هل اوهط لا لص ىلا بافردملا لد 570 تا لص ىنللو رولا هاذ وكي نا الاىناذ كللذالا: سيل لاق. صاعاب

 كلذ هللا ىنإب ملسو هل او هيلع هللا لس يبنلا لاقف هذ الرو اليخ كيلع ابن ًالماال ّياورانما صاع لاف لسو

 هينفكحا مبللا ملسو هل او هيلع هللا لص هللا كوسر لاقق سماعىلوم جرحا وسواالا ةليبق ءاناو كيلع

 كلبف ركبلا ةدنكةدغ هذهرساع لآ ايةحمذلا هنذخا نيخ م اعلاقف لاق هلهاىفأب كترا لبق ةحذلاب اهاما 3
 05ذب كهل هب دخلا عال

 ان دلاخن ةرقانت ىدققعلا صاعوبا انث دم ن كلما ديعانب كامسلان ب دما نب نامعورمتوا 4 انندح

 رارملا ةيثن دعصي رم لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوو لاقلاق امهنع هللا ىضر هللادبعن راعي وا
 هيلع 0 هللالوسر لاف جرزملا ىليخ اه دعص نم لوا ناكف ليئارسا ينع طحام ةنع طخ هنا

 كلرفختسي لاست هلاناقدل ةلاض دشن, ىبا عا وهاذاولاق رمحالا لججلا.بحاصالا هل روفتم كلك سولو

 توام اذه»مكبحاص ل رفغتس تانميلا حا قااضدجازال لاققإسوهلا اوهيلع للالص هللا لوسر

 «لسم ط رش ىلع حبوص

 نرع ناسح نب ماشه نع ةدابع نب حور انننارهم نيدمحانن رافصلا هللادبع نيدمخ هللادبع وبا م انندح ف

 تك اميرعلب لسودل اوهيلع هّللالص هللا لوسر لاق تلاق اهنعّللا ىضر ةشْاع نع هيبا نع ةورع نماشه

 # هاج رخو نيخيشلا طر ش ىلع بص ثيدجاذه#!مولا نيب تا زيواراصن الا نم نيت راجنيب

 هللا يق دغلا صاع مجرف نيلامع مهص انيخاإلا جدل ماو دحا ا 66 6 9 ا اولاق نورءاؤام لاقف

 هل اوهِلعَشلا لص :لاىناف ر دما كلورولا ىكنوكي ناالا اللاق اق ىصاعإب مسلس لسوف اوهيلع هللا ٍلص ىنلا

 ءاناو كيلع كلذللا ىنإ ملس وهل اوهيلع هبا ص ىنلاهللاف الاجروالبخ كيلع ايم دام الشو صاعِلاَهف

 ىلب نا لبق ةحمذلاب هَ قل رف هينفك ١ املا م !سودل اوهيلع هللا لص ىنلا لاف ماع ىلو م جرزاناو سوالا ةليبق

 هيل 0 1 ك5 5 دغرماعل 1١ ةحذلا هدخلا نع لاق

 طحهباف رارملا ةينثدعصي نمل سوال أوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاقرباج نعريبزلا واانثةرق انث# ىدقملا

 1 اك وهل اوهيلع هللا 5 هللا لوسر لاتف جر زمنا ىف ليخاهدعص نملو' ناك ا |ىنع طحامدهنع

 ًّ لص هلا لوسر كل رقت لات هلانلق هلةلاهض دشن. ىبا عا وهاذاو لاق رمحالا لما بحاصالا هلروغم

 ١ *(م)هكبحاص ل رفغتس نا نميلا بحا يتلاض دجا نئل لاق لسودل !وهيلع

 ىلسو هلو هيلع لال هللا لوس لاقتلاق ةشئاع نعهبنا نع ةؤ ىعنب ماشهن ع ناسح نب ماشه )ف

 ناهي هايف هي مسا تا 2

 < نك تن د ثا

 ه اهيوبانإب اولا 8-2 الان م ٍنيتراج نيتاز ربا طا



 6 ك7

) 

 1 وس 7 ةليضف

 جر (٠ ةباحضلا ف ر هم تاتكؤنا7 ( م82 ١ 6 ضيخلتلا مم كر تسلا )

 راقغو مشا لسوهل ار اوهيلع هللا لص تنال وسلا هنعهللا ىضر ئراصن الا بوا نا نع ةحاطن. ىسومنع

 حيي ثيدح اده * مالوم ةلوسر ؤءسا:سانلا#ة::روذ قاوم تمكين ننهناك نمو ةنيهجو ةنب مو مجشاو

 : *هاجر جلو نيخيشلا طرسش ىلع
 ىموم نبل ضفلا اشن ةمؤزنزيزعلا دبع نب دمعات هجولاوبا ان ىزورملا ميكح نب نسحلا  انربخا ف
 زافغ لسودل او هبيلغ هللا لص هلال وسر لاقلاق هنع هللا ىضر ةربسهىا نرع هببانع كل اريعنب ميثخ نع

 * ميك دانسأب :رخأ دهاش ةدانزللو

 ىلعات ىديجلا رييزلا نب هللادبع ان ة ةرسيمى ا نب دما نب هللادبعانتث بوبانب نسملا ننيسحلا 4 انربخا 9

 هيلع هللا لص ئنلانا هنع هللا ىضر هبا نع عوكالان ةملسن ب سايا ىنث دح ىملسالا ميكحىبانب ديزنا

 هللا تصعىبلا ةيصعوناوكذو العر هللا نمل لوف برعلا نم لئابقىلع وعديف ةالصلاف موقناك لسوهل او
 ربكي مث هلاق لجو نع هللا نكسلو ل تسل هللا اهملاس لساو امل هللارفغ راف غلو قو نايل ىو هلوسرو

 * أعد نم ىلع وعدد نا دعب

 سه راصنالا لئ اضف نم اهركذ ردت+ل جرزمللاو سوالل ىرخا ةليضفركذ زووس
 ن لع ان ىديجلا ريب زلا نب هللا دع ان ةرسيم ىلإ نري دمجا نب هللادبعانن نسحلان نيسحلا # انربخا »

 هللال وسر نم نامابالا ةنبدلا لخدب ليفطلان سماعنا 5 الان, ةملسنع هريغو هسأنع ء محيا هر طر

 مسا صم أع أب لسسومل | اوهيلع هللا لص ىلا هللاق لسوفلا وهسيلع كَ لبصو ينلا ءاجاملف لسودلا اوهيلع للا 1

 مالي سوم آو هيلع تلا لص بلا لاق م لسن لسا نوكيآل ا ذه لاق ردملا كلوربول ىلا ىل نايل متدلكزج

 أع كور لا راصن الا ىلا ملسو هلا او هيلع هللا ليص هللا لوجو لسراف دغىلا 5 َْف ا بهذا

 دق

 نمو ةنيهحو هنلاررم و مجفشاو الفغو لسا اعوف رم بو ىلا نع ةحلط نب ىسوم نع ء ىججشالا# كلامو ٍِه

 *(م خ)مالوم هلؤسراو هللا ساّننلا قودنلام تمكىب ن 7

 ا وب 4 هللا رفغراةغاعوف رمةر هيا نعاس انع# كا ىعنبا ِظ

 هللا رفغرافم لوقو ناني ىوةيصغوناوكذوالعرهللا نمل لوقف برعلا نم لئابق لعوعديفةالصلا 3 وهناك

 هب هلاقهثلا نكسلو هتلقانا تسبل هللااملاس لسا وامل
 نامابالا ةنيدملا لخدن مل ليفطلا نب رماعنا عوك الا نإ ةملس .ترع هريغوهيبا نع ددرزب نب ل4 انادحو ©

 دما كلو ريولا يل نوكيا ىلع من لاق لسن ملسا رماعاب لاق هءابج يف لسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر نم
 راضنالا ىلا لسوهل[ [وهيلع هللا لص هللا ل وسر لسزاف دغىلا كرما ينرظن. ىح سهذاذ نوكحيل اذهلاقف

 لاَ 00
 تمس تيل

 اناني لل

 . .قمشالا كلاماوا أبانوراهن دب زا رفبتجن نجوا دخيل لدنلا اس زلت قاحسانب هللا دبع 1 ريخا 2

 ةدايزلا هذه هاجرختمو د انسالا ميعص ثيدح اذه «هلاق هللا نكسلو هلقال ىلا اما هللا اهملاس ملساوامل هللا رفغ

 ْ ملسوهلاو هياعّشا لص ىتتلاذا هنا نع عوكالا نب ةملس نبس ايا ىنثدح ىعلسالا دن زب نب ىلعانث# ىدبجا »

/ 



 ْى نم ريح ثتومزرخ>و الكا نم ريح ريم كا ملا ناسعالاو نملا لاجر كليبرلا ريخ لب ١

 هد زمعلاممخاو ةء.ضباو» اسوخو !دهج ةمرالا كلولملا هللا ٠ .ةرلاعيج نايراملا كللهرال انا امهللاو ثراحلا ْ

 *هأج رخم و دانسالا مص » نكمل تانغ ثردح 1

 'ااشنب ليملاب لعا انارل_ودل اوهيلع هللا لص 500 هللاَمف ىرازفلا ردن ةنيبع هدنعو لفل نورد ملسو |

 هول لي ر لقبا ا : ف لسو هل اوهيلع هللا ىلص هلال دياز ل

 م ء هللا ٠ نعل لاق نيب همم ني'ض مماع ت ترلصف مهملع ل الضأ ناو ماو مونعلف نيتايص الر نعلا ناقار ,ىل سما لاقم |

 مهضعي فيقن نم ء افرعلاو شيرةنم ءاقلطلاو ةرخآلاو اين دلايف ضعب ءايلوا مهضعب راصنالاو نوزجابلل |

 #3 ميو ةرخ الاوان دلا يف ضمب ءايلوا ٍ

ورم نع دئاع نإ نمحرلا دبع نع ء اص نب م هن ةنوأعم ِِظ ٌْ
 نير لسول ًاوهلع هللا لص لوسرناك لاق ة ةمسبع نلإ 

 ريجل وك" اموماذجو ملا ناعناعالاو نم الاجر لاجرلا ريخ لب تبدك ملسومل اوهيلع هللا لص هللالوسرلاَمْغأ

 ةعيرالا كولملا هللا نمل اعيجج نائر احلا كلهول ىلابا ام هللاو ثراملا ب نمريخ تياوع رشح ذالك نم ريع ١

 ماع ىلصا ناين ماو مهنعلق نيترم اشلرق نملا ناىبر ىنسالاق مث ةدرمعلاممخاو ةعضباو اشرحوادججأ

 سعءادم ميغ ىنال ائابقن م نيتليبق هللأ ن ءلوأعبس لثاو نب ا م نب معيب هلل نعل لاق مت مملع تدلصف نيترمأ

 كاف فلا هنن سمو رامغو ملسا لاق م مد مليح سرق د 6 هلوسروةللا تصعةيصع لاق سدالمو ا

 باشاوشو نار ل رعملا ف نيئليفرشل لاقم ةمايقلاو هللادنع نز اوهوناهطغو ميكو دساى نمريخ ةنيهجأ

 (؛ج) «ةاحملاةف رسم باتك) 222 62 ( صيخلتلا مم ك ردتسلا)
 ءاملطلاو ةرخ الاوام دلا ىف ضعل ءايلوا مهضعبر اهنالاونورجايلا لوألا اوهيلع هللا لص هللال وسر لاقلاق هنع

 «هاجرخت لو دانسالا حيي ثيدح اذه ةرخاآلاو اي دلا ىف ضعب ءايلوا مهضعب فيقن نم ءافرعلاو شيرق نم

 يهب اهنريغو. هن مو رافغو لسا. ةليف رف “- ١

 3. لنمو ةب دابر روعا تهمنا أبلا ركحلادبعن ّللادبعن.دمحأبلا بوقمين دمج سايملاوا مانث دح 9 |

 30 اوهلع هللا ىبص هللال وسر ناك لآ# هنع هللا ي ص رىملسلا ةسيعن ورم نعىدزالا دئاعن نمر لادبع نع

 تثتنا ذك ليسا اوهيلع هللا لص هللا لوسرلاقف د<لاجر نموهم ويح مس أ ذم ىف اع هبحامرو ميقاوعل ييفويس

 هللا تضع ةيضعلاق م ى سد دامو سعابم ميكى ل انايق نمن تاس هللا نماو ! :عيدس لش 0 ةسعنا

 نافاتغو ميعو دسا ىنب نهري هئيهج نم مم مالح و4 صو ر لال لة ةسسويسس

 اذه * جحذم ةنلا قلئابملار 4 تاغاوناو نا رج كفرعلا ىف نيتليقر شلاق م ليل موب هللادنع لزاوهو

 اشرح -احرشم»

 1 ةنب لع ورافغ درسا لصف زيوح

 لاجرلابرعااباو ةنيبعلاقف كنمليملاب معاانارإسو هللا اوهيلع هللا لص هللا لوسرهلل مف ردم نب ةلينع هدنعو ليما

 بما رو اذه ة هي . ءامهىنربخا بهونا انايكسملادب ءنبا ان :”مدالا 0 4 هك ةنملا فل ئابتلارثكحاو

 ريعان

. 

 كل

4: 
0 
 اه

0 | 

 1 ١

 هم" أ

00 

 4 هن لمو راغمو را لضف 8



 (4ج)+  .(ةناحصلا ةف رم باتك9:. ١ 2-62. < ._ ... «ضيخلتلا مم كر دتسلا)
 5 : * اجرخ ود مي يوتا 0 0 رش ا اح "هج اج خخ 1و فابسالا ْ

 َْن هللا 27-5 :| ىتدح دمصلادبعن ثراولا غانا رس نب نسما 9 ديلولاو ١اذاتسالا #« ىنربخأ ١

 هيلغ هللا لصوىبنلااوناف ىلا وسلا مهلع :تدتشا راصنالا نا لق كال تاع ىلات ىءوم نع ديزبفا 75

 متيطعاالا ىشنءمولاىقزلأس اللامف مسوهلاو اوهيلغ هللا لم يتاح 4 م زفحوا مهوع 201 وذل 17

 علا 00 ةغا ما لاق ةرفغملا انا هللا عذا اولا مودل اوهللع هللا لض ىنلا ل أ امنا وعم الق

 #3 هأخ ريو 0 جحيم كتفي دحا ده # 'راضن الأ“ انا ءا

 نس !نع قل .رغ ةمأ-نب دامحاتس 0 ديم ان ةع :زخنبىرسلا ن -ناهن خاص 02 م 1 1

 قاشأو لام ادييعو ءاماوزاصنالا كايلغ نم انالغ لججال نوفل اوةيلع هللا ىلَص هللا ح0 هنع هلأ ىطر

 هه لسطرشل حيي ثيدحاده# م ال
 2 ١

 إ
 ١

 لوأ

 راما 5 2-3 ىبنلا

 ا نع ةدرعفان ديعشانت ءاطعن تاهولادبعانث بلاطينا نبى انن لدعلا بوقمين نسما م انربخا لف

 ا نيرما سوال انتل. جوزملا 2 الا دا لة طار ,كلأب نأ ننا عقدت
 ةلظنح ةخئالملا هتلغ نمانمو حاف الا نب تاب مصاعر دلاهتمح نماتمو ذا ذاءمنب دبه ب نجلا نش ىلع هيك نها

 نارقلا اومجةمب را انم نويج رزحلا لاقو تبانن ةعزخ نيلجر ةدارشد هن داهش تزجا نمانمو تهازلان

 طرش ىلع مص ثد دح اذه# دب زواو تبأب ا ا لج تضل ٍدامغ ع

 : #* هأج رح و ني>شلا

 ثيروتلا نايف قربخا تهل. ايا ل ادبعن هللادبعن دا نب دمت ساببلاو ا « انث دع ف

 هللا يضر هللا دبع نب ريرج نعل الهنب نمحرا دنغانث ئمظلا دب زب ن هللادبع نب ىسوم نع شمالا ( تالي نع

 هنع

 حير * ضزوخلا| ىلع ىل وقلي تح

 هللا [ضدللا لوسر اوافىناوسلا مولع تدتشا راصنالا نا هينا نع سلا نلئىسوم نعدبز ىبانب © هللادبع لف:

 ئ عدا 9 اوممسايلف متيطعاالا "شرع مولا قرات لاقفارم مهل ةئوا موعدي لسوهل اوديلع

 »م ميم ه راصت الا ءانبا ءانب الوراصنالا ءانيالوراصن لال رفا مهللا لاق ة ةرفغملاب انل

 - الا نايغزما الغلبمتسا سودا اوهيلع هللا لص هللا وسر نإ سنان عتبان نع ةملسن 4« دام ه

 مح ىلإ هللاو لاقف اديبعو

 اما جرزلاوسوالار !دنالا نم نابملا رختفا لاقسنا نع ةداتق نعي ةبوىعىنانا »

 تزدجأ ن نمانمو بهارلا نب ١ ةلظنح ةكناللا هس ٠ نمانفوتبانن " مضاعردلا هج قمانمو دعس نمح مح رلا قرعدول

 ذاعم وينا مث ريغ ةيمجل ناارتللا اورج هسا ان وبل رولا ةلاقو: تبان نب ةع :رخ نيلجر ةداهشب هضاهمأ

 * ( مخ )دز ولا وديزو

 أءوف سم هللا دبع نب رب قرص + نعلالهن نم رلادبغ اني نما دير 86 , نب هلل أ دبع نب ىبس ومنع سَ رمعاللا نغ © انف

 لو رحاوملا 20020



 (*ج) .(عةاحملاةفارسس باتك)١ 257 عل ( ضيخلتلا مم ك ردقسال )

 * هاح رخو دايم "الا مي كثردح 00 # مهكيسم ناع زوادتنو موسم نم لبميلف

 نإىيحنا رخصو اكربخا بهو نب هللا دبعىلع ىرقلاقر صن نبرح انث بوه نب دم ساتعلاوا « انمدح وف
 رام اللربنلا"لعل زق لسؤملا وملعب لص هللا ل وسر تءعهحسل وقت ةداتقابا مس .ةنأ هيدخ ىدراصن الا رضنلا

2 

-_- 

 راضصنالا نا ىنلا لوق)

 راشاو ن ده نيبىذلا عزفا ذعق مبعزفأ ن :رمو مهئيسم نع زوادتيلو مهنسح ىلا نسلق راصن الا صا ىلو نف

 * هاجر ملوداتس الا يمص تيدحا ذه راصنالا نم ارصا تشكل ةرعبملا ل واهس ىلا

 مصلادبعو سلايطلا دواذونا انءناقر لان رفعج نب ضاق ادعل كامسلا دما نناهغ ورم وا # اننزبخأ و

 هللاللص هللال وسر لعلخد هنا ةحاط يفا نع كلامن. سنا نعهيبا نع ىتانبلا تبان نب. دنمحش انت ثراولا:دبعزبا

 «هاج رخو دانسالا مرج« ريص ةفعا تملعاف مهماف مالتسلا كموق ًارقا لاف هيف تامىذلا هعجو ىف 0 وهل اوهيلع

 نبى حت ىتادح ديوس نب مصاعانت باه ولا دبع نيدثلا دبع انثلاغ نب دم انث لدعلا ذاشمح نب ىلع انثدحتو»

 "| اماعط مسقناكدقو مس وهل اوديلع هللا لص هللا ل وسر ىلا ىلهش الا ريضخ نيديسا ءاجلاق كلام نإ سنا نعدتمس

 هلل'لوسر هللاَهف لاق ةونتيبلا كلذ لها "لجو لاق:ةجاح مههفرفظ ىنم راصنالا نم تم لها هلركذف

 تيبلاكلذ لها ىلر كاف ءاجدق شن تا ذافاندنا يفام سهذ تح ديساايانتك رسول اوهيلع هللا لص

 يف مسقو سانلا يف مس وهل اوه:نيلع هللا لصهللا “كوس رمسقفلاق رعو ريعش :ربيخ نمماءط كلذدعب هءاؤلاق

 انعدنلا ى ىاهنلا كارا ركشتم ريطح نبديسا هلل اقف لاق لزجاف تيبلاكلذ يلهايف مسقو لزجافراصنالا

 لاقوءا زاب يطا هللا 1 زخغ راصن الار شعمايوتق اوراس وهل اوهنيلع لل لص يبنلا لاف ا ريخ لاقو ا :ءا زا لبضفا

 اذه* ضررا لعب وتل ىتح اوربصاف مسّقلاو سمالا ىف ةرثاىدعب :نورتاسو.ربص ةفعا تملعا مكل افا ريخ

 6« هتافودنع راضنالا ىلع ىنلا تايد اف

 مودل اوهيلع هللا لص هنلةلدوكو كعمست لوش ةداتقابا 0 هنأ رضنلان ىبيح ينثدح يندملا 3 رخص وا 0

 راصنإلا: تكلبمو ابد داو سا دا ِكلسولا او يراءش' رأ املا .راؤ ىنراثدسباثلا ناإلا راصن .دالاربنملا لعلوق

 عزا دقف مهعزفا نمو مهثيسسم نع زوادتيل دمها ىلا ع املا صئالا سالو نراصنالا ةبعش تعيس ةخش

 3 «راصنالا ن 7 اما تاككفت حملا االول هتف لارا او نرذهنيب ىذلا'

 اف لسوالو هيلع ها ليع قلل وسو لع ل ام هنا ةحلط ىلأ ن نع هئبا نع سنل نع ينانب !تبانن عادم

 ا ص « ريص ةؤعا 0 عام موافق مالسلا كموق ار أ ةالاّقذ هفتام يذلا هع>و:

 ليش هول 1 ..اعشا لص ةناتلوسر يلا نر رينصخ ْن بساع اح للا نالوا ى حح ىنادح لب وس نلإ ©« مدا 2-6 2

 تءمساؤ افنان دبا قام ته ىت قع يع اانا دكر هل لفل وا ةلباط مسلي لهادهلر ؟ لاما مط مسقدقو

 مسقو ل وتلارا هناإلا يفيق نياذلا !ىف مشفر ربزخ نم ماع اءظ كلذدمب ١ ٍمءاط تيبلا كلذ ل ها يل رك ذافانع احدق * ىس

 راصن "لاري اوتاؤ افا ريخ ل لاو اقوا ءازرملا لضفاانع هللا يس ىا هللا كا سيلا لاتةلزجاف كربلا كاذيف

 اوربصاف ىمالاو مسّقلا ف ةرثا ىدجب ترو رتسو ربص ةفع |تملعام يكل ان.ا ريخ ل اقوا ءا زجلا بيطاةلاكاا طش

 هةتفينع

 ه
5-0 



 3 يع

2-2 | 0 2 

0-0 
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 ستان نقيل لع ظفللا اذه هاج رخو ذانسإالا حيحص ق1 اع ع دقف متث شام 0 ٠

 ا «ردب لها قع ملطا ىلاءقدنلا لعل كيردم امو نظلا ىلع يرعاها مج رغخي ل 1

 ,نيسح نب لافس ايريخا نوراه نب ديزاش مودنل هللادبع انن ىضاَقلا لماك ن ذمج اركبوا 0 |

 1 1-1 ا ادا ثا 1 اومرك اذ 1

 دعي مهنع هللا ىضر راصنالا لئاضفركذزج

 ريهزانن ىدبمن اوهو را انن يلا ىنثدح لبنح نب دما نب هللا دع انن ىقيطقلا ر فعج نب دما # انرب ريخسأ

 هللا ل و_سر لاقلاق هنع هللا ىضر هان نع بكن ىلانب ليفطلا نع ليمعن دمحخ ن هللاذبع نعد 0

 تعمس متر فن ريغ مهعافش تحاصُو مهيطخو نيل م اما تنك ةمايقلاءون ناكاذا م توفل اوهيلغ هللا ص

 مشوا احأو راض الا تكلس قلوراصن الا رم عل ردم الرا للك لل ودل اوهيلع للا لص هللا ل وسر

 «ةقايسلا هدم هأحر خم و 00 الاي ثدح اذه# راصنالا ممتنكل

 اههنأل وصر اهانيطخ ةبطخ رخا ١ نأ لاف هنأ كلام بمك ةيبأ ع نع كلامز ا ١ هللادبع نع ىرهزلا نع

 | ىلا تبع مماوا ويحا دق راصنالاناو نودبزرب م ا املا رشعمايلاق مو هل 1 هيلع هللا ىلص

 |[ بصع درهم سمو 50 و ط 11 : نا 0 5-5 نا نع 3 ليسغلان ا

 النع مكنمىل ون ماعطلا يف سلما لثمسانلا ىفاون وكي ىتحراصن الا لت ونو رثكيس انلا نا لاف ةقرخم كر

 لبعيل

 امو نظلا ىلع هاجر خا انعاو ع مكلاترفغ دقق م ام اولبهعأ لاةفارذب لها 0 ملطا هللا نالاق مو

 : * هللا لعل كير دب

 م6 راصن الا لضف وح

 هيبأ نع بعك نب يبا نب ليفطلا نع ليقعنب دم نب هللا دبعنع دن نب ريهز انث' ىدبم نب ©« نءرلا دبع لف
 مهتعافش بحاصو مهبيطخو نييبنلا ماما تنيك ةمايقلاه وب تاكا ذا ملسو هل اوهيلع للا ىلط هللا لو براق

 امنع ناس كاان اع إلا طفت راو راسن رام و رع

 هلع هللا لص هللا لل ابا سا لاق هلأ نع بمعك نر ةثلا دبع ن ءئرغزلاو 2 نيس ن م 4 0

 اومركافانهيلا تا و ' ىتاا بيع مهناواوهتلا دق قانضن الا داودودبر ,مكنا نب رجابملا شعم |ب لاق مذ هلا و

 0 0 مهئيسم رع اوزوا# و مهاس

 تصعدقو هرم يف لو هل او هيلع هللا لص هللال وسر جرخ لاق سابع 3 ١ نع ةمركعنع © ل ليسغلا ن ناو

 هىراخبلا يف اذ (تاق) ثيدحلا لاملإلا لش نمت نفانلال ا لاف ةقرخم ةسأر

 رولا )»



 د نسيب

 د

 كم لها ىلا ةنتلب ىلا نب بطاح بتك هنع هللا ىضر باطملا نرمي لاق سابعن ا لاةلاَق ليمز وا انثر امتنا ٍ

 ريدا لع 2 أما لك ردا تاكد رثأ يف ريزلاو ايلع ثمبف لس هلاوه- يلع هللا لص هيبن هيلع ىلا علل ملطاف ٍ

 لاعذ بطاح ىلا يلسر اف هيلع "ىرقف سو هل اوهيلع هللا ص هللاى هءايلاف اهنورق نم نرقنم هاج رختس اغأ

 هلل جصانل هللاوىفا هللا ل وسر اب لاق كلذ ىلع كلامح جاف لاقهتلا لو سرا من لاقبا ادكلا !ذهت بتك كنا تطاحاب |

 ترتكف مهبلع تيشفن مهينا ربظ نيد لها ناكو ةكم لها ىف ان رغ تنك ىنكلو ل وهل اوهسيلع للا[ سهلوسراوأ

 هنلأ ل ومو ا تاقو فيس تطرتخاف رميلاق لهل ةفنم هيف وكر لاىبعو اكييش هل ودب هللا رضب 5 انك 1

 هللا لمأ ترد امو باطلا نبااب ملسوهل اوهيلعللا لص هللا لوسرلاةفهقنع ب برضاف رفك دق هناف هنم ىنكما 0

 ىلع ميد ثيدح اذه #« مكس ترف دق ىناف متكشام اولمعا لاقفردي لهانم ةباصملا هذه لهأ ىلع ملطادق ا

 «ظفللا 3 ريغ حاط هطور ؛ىلارسزلا ودن سماياو ,لسودل اوهيلع هللا ىلص |

 3 7 . مدا 3 يعط ان ميهار . انبندنكم ىطاملا 58 ع 4 5 8-2 ِ ا

 هلع هللا بم ىلا ةريبف نب سمع اع هللا ديبع ن نإ ةحاط ملك ل لاق هنعهللا ىضر هيبأن ء فرعنا |

 نماونمادق ةمادقلا مون مماع نوبل هذ نم رانمني رجاهملا لاق اسود آو هيلع هللا لصفتلا لااسيبتا هةر + :

 ا >
1 

 نم أع هلا دم 00 3 8 او هببآ ٠ نع ةملس يبا نغىرعزلان ء ب ءصم نب بعصم نع دز نل 57 كلل دبع ]|

 9 تدبش ايكو ب دوقدق - + يسيل اوة ءلع هللا للص هللالوسر :لاققع ىس ةريبق ترا ْ

 ليسوع 00 أ

 هل و هلع هللا لص ىنلا نك ةرز نه نأ نع اص قا ا مداع نع ةملد قب داج اانوراه نب درب ٍِظ ٍ

 (4ج) . 6 ةءادصلا ةف رمم باتك ص ( ضيختلا عم كر دتسلا )

 ديمسولال وق ملاق# عّرقلا نم اوملف ادق ةمايقلا والعز وساجي بهذ ن» ربانم نب رجابملل ل ل وهلا اوهيلع

 « هاجرختملو دانسالا ميص ثيدح اذه*ىوق امتوبملادحا !متوبحول للاو

 م7 ردب لها ركذ يجو

 ةمركع اننى اهلا مساقلانب سنوبنب رمت ان زازتلا بتانسن دمعات بوقعي ندم سابملاو ا م انندح ف

 الو سر ىلع يصنع 5 ىضروكأ ار ىبان هللادبع 000 اغا 0 راد يعطوا

 نعول دبع نب هما-يف اة رخل مم تعصنم نب تهم نعددز نب كلل ادبع ان 5 . ىببدملا كيدف ىلا نب ليعمسا

 0 هأجرخ 0 دحاذه هيلا كريخكريخو تاب مارد دهش دق هنا ةحاطابالبم ل -ومل1و و

 مداعن ء ةميابس خ ف ذاع ا نوراهنب ديزتانث دوءسمنب ديعسانت ىبوبحمادمحا نب دم سارعلاو ا « ىتريخا

 لاقر د لا لع ملل اطا ىلاعت هللاز ذأ لاقرسوآ او هيلع هللا لص يننل اناهنع هللا ىضرةريرهىنأ نع اصب ا نبا
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 ب

 رم
0 

 لها 5 2

 عر

- 

 هت
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 | ث>

 -: نيرج اهملا لل 5 د ]دس ام . طف ركذ ص

 5 و 3 ل 0- ىضذاملا ف 0 00 انثلدعلا ذا نذو 6 ٍِظ 33

 0 اف لاقر اصئالل ا 7 ةيلع 2 لص هلل 300 0 صمد ةعنمو نصح ىف أ

 ا
 50 اور موا مت « ذعاظ نر لا هاج هش ةلكوا رحضف لاق لجرلا ص رش هموق نم لجر همم |

 ليقل# كرد. لاشام لاَدذ مل وهلار اوهيلع.هللا لص ىنلاىلا ىرجمىل رف لاق كب هللا لفاملاةف مانا 6 0
0 
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 ثيإ

- 3-0 

 84 م
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0 

5 
 ا
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 و

 (4خج)  (ةناحصلا ةقرمم باتك) 000 ( صيخاتلا عم كر دتسلا )

 .بربطو همالسا نيب مدحا ف ماماوعيطاو هلاوعمساف احدا .شبحا دبع مكيلع ترصا ناو همح قد م

 # هتالعاس ةرخا لَو هلا دال هناف هقنع مدهيلف هفنع ب رضو همالل-١ نيب ريخ ناف هقنع

 هيديلو مالا لف لسور اوهيلع هللا ىلص يب 01 ع ليفطلا أمصدق 5 كيل ن< تديشا 5 كتف حطمت ن ةلانآ ف

 أ
 1 نيخيشلا ط رشم حي ثب دح اذه ه هن ذه مف رور معاد

 نم طا اينيوودوع ن هللاديبع انوشكا ربمنب دما انثيل' 'مصالا دهازلا ن دم هللا دبعوا 8 انرب ريخأ جا

 سافل تح ع | ةءاريخ متتكلج وزع ةلوقيف امبنع هللا يضر سابع نب نعديبج نإ ديعس نع تَرَخ نب ةلج

 * هاح رخضملو دان-الا معيد ثادح اذه «ةدملاىلا ماسوهلا اوةيلع هللا ىلص يننلا مم ماورج اهنيدلا د

 نرعراادبعز كيفي ةرياتس كو هددت د واآ4 يتزبخأ 2
 ا نمي ىنذح بهون 1

 هللا لصدتلا لوس رنا هنع هللا َىْدَر هيلا نع ىردخلا ديعسى بان نم رلادبع نع درزن ريثن )نع لالبن تاما

 هيلع

 ءاربما اهراطو اهرارا ءارص' اهرا راش 0 اللا' عوف سم لبع نعدجاب ن ةعيلدن .ع قداص ىلا نع ©

 نافهقنع برضودم اللسان يب 4 ٠ ماما وعيطا وهلاوءمءافاعو دحمان شيح ادبع مكيلع ت.صاناو اهراؤخ

 كي هم السا

 ه2( نإ رج اهلا لضف رؤح

 كل له لسوهل أو هيلع هللا لح تىبنلل لاقو رمت ن ليفطلا نا راج نع رييزلاينانع فاوصلا# جاجح ول
 ةدرمااب اهو ليفظلار جاف لاقراضن الا رَخذ ايسوهلا اوةيلع هللا لص هللا ل وسر ىاف سود نصح ةعنمو نصخ

 ىلر علاق كلب هللا لمفام لاف مانلا ىف ليفطلا ة ارق تاف هبجاور عل هف اصةشمذخاف لجرلا ضرف هموقنم

 هللا لص هللا ل وسر ىلع ليفظلا 0 كبسفن نمت دسفأ ام كلنم ماصنالابا ىل ل نق لاق تبدي ناش املاق يب رج

 *(عخ) * هب لن : مفرو رفغاف هب هيديلو مال! لاقف ل-وهل اوه لع

 مما ورجاه نرذلا لاق سانلل :تجرخا ةماريخ متنك نابابإلا نع ريبجر ديعسْنع برحنإ « كاس

 8 جيروص ةن.دملا لا مسؤل اوهيلع هللا لص ىببنلا

 شررق ن* ةمعالا لسوهل او هيلعّشا لصشالوسسر
 ف افق لكل واهراؤءا صااهراؤوا اهرارت .اءا سما اهرا ل

 تسي: عع في7 يشل[ با ل < ةلاييالا فيفيح ند

 0-لا ا

 نع ( دكر
4« 

 |[ ديعس ىلا نل :نمجرلا دبع .نعدن ز نإ ريثكن علال نب ناماس يبربخا بهون !ىمعات' نمحرلا دبعنب # دمحا »



 دودي

 (62+) ٠ عد اعقل فرم باتكذ 23 ( ضيخلتلا من كردتلا )
 أي

 0 ىدعل متدحا مككلو مكف رع دق لوقاف ها انا هتلأنلاودمر ا اذهلاقو نال أنا هللا لشرب :

 *# هاجرخل لو ةانسالا محي ثمبدح اذه *ىرعبملا

 ىسيلا ركسلا دياولا نب دمجأن ب ذمحأبنا هب انك لصا نم هيلع هن ار فايف قاحسا ن ركبوا عبشلا «ىنربخا و ظ

 سس ابعنا نع حابر ىانب نب اطع نع جلع د نب ديدلخ 8 دلا 21 ديعسنب قاحسا ١ د دعب

 شيرت ةال اولا فالتخ الانم ضرالا لها ناما موكل او هيلع هللا لص هللال وسر لاقل امهع هللا ىضر
١ 

 «هاج رخو دانسالا حي ثيدح اذه#سيلباب ز>تراص برعلا نم ةل.بقامهلاخ اذاق هللا لها شيرقو

 لام رطن 7 00 ان 2 هلا 5 نبل عند رفعجوا 4 ىوبخأ 2,

 2 0 كذاك ف 0 0 دو 3 شل 0

 يح نامالا لحجر باقل خ دال هللاو مني كح اوعطق ليها نملجرلا ا 9 اذاف برو 7 م اوقا لاامل ف

 اذاف س انملاع نع ثراحلان هللا دبع نع دايزيفان نس 55 ِر ثردح ع نم فرغلثإ كح *ىتبارملو ىلاعن" هلل مهب

 *ةحلاا هلاك ملا 7 نعل يضف نا ثيدح نم دهاشلا اذه لّصح

 ن ىلعباتب ىتاؤيصلا قاحسا ندم ان بومبي ندم سابعلاو ا (هانن دغ )دايز ينانب دبر 4 ثبدحاماو )ف

 هنعهللا ىؤر باطملادب :ءْن 7 ء ثراملان هللا دبع ٠ نءداز يلا ندير نءدلاخ يبان ليعيسا نع ديم

 امض بضِهِف لاق اهخنن ال هوجو اونا رقاد رقما كلارا رو ا امضعب شررق ة قل ذا هللا لوب أب ان تاقلاق

 « هلو راو هلل مكبح تح ناعالا لجرب اق : لخد.ال هد لح سؤ يدلاولاع ماج 0

 اننلجبلا لضفلا ن ضيفا انث ىزارلا متاحوبااش نادم, بالملا نادمح ن نجر دبء دمشوبا ادح 9

 "م ا. رج 0 .٠ ع 1 9 2 . :
 لاقلاةهنع هللا بؤر بااطيغا ب ىلع نع دجابن ةعر م قداصنا نعل 5 ن ةمأس نع مادك نإ رععم

 للا لوسر اباد لاف اج رماق ع تّدح اذا ضوم لا ىلع مكط رف ف 000 هللأو ىلب مهن ال يمحر ,نأ

 * ييحص#»ى رعوقلا متعجرو يدعب مّن دحام و مكف ه يعدق لوقاف نالفأا .هللالوجرأت 5-5 نالفالا

 اهتفا اجاذ افهنبا لها شب رقو شب رمل ةالاوملا فالتخ 3 ن م ضرالا لها ناما اعوفرص سابع. نبا # نع »

 « ناةيعط ا داع زح تر اصةليبق

 لا

 هت دحلا 0 00

 شرق فلا ذاهنلا لور ,ا كاق سايعلا نء ثراحلا ن هللادع نعداز ىنان دنا نعء لاخي بان # ليعمسا ف
 لخدال م ىسنغ يذلاو لاق مث ادد رض بطئقاوف ره مرج وانوفإ م هلا ماو ةيئيلاباوتل انا

 «دوسيلو نوكيا ين ناعزلا لهنرجلت

 د 7 نام "شب رق 0

 م ين ا موس سس رب بس بسسس ب رس بسسس سس



- 

 دبع 2

4. 

0 

 كل |

 (* ج) "  (ةناحملا ةفارعم باتك ) 6074 (صيخلتلاعم كر دتساا )

 ْ ور« نع هش دح دقالا ادمحه ءاالوركب نب هللا ديعلاق باول دن دم نبع ةباوعنب دي ران مهلا

 | ركذف لسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاتف سولج نحن امي لاقاممع هللا ىضرا رمح نب هللا دبع نع ران د

 نب هوحن هءأمت ثدر دحلا

 5 ىدبملا ميهاربان دمح هللا ديغوااانْن رخاىف ىز زاارفمج نركب واويربنلا اب ركزوا # انادح 9

 ةللأ دبع ى يع تعمل وت ىلا اع مل ىميتلا رمعمنب هللا دبع نب ىسوم ن ركن ضءخن دك هنبا كديبع

 ا 0 دك 2 مم 0 "لقت د 0

 !|اه
 #2 جزع هلم [هنسل بلرق

 | ىشاهلاذوادنب ناهلسانب ةماساىبان ترا" هباتك لصا نمورع ىكزألا رصن يبان ركبوا# ينربخا )ف
 نع قيثلاةيراج نب ءالعلاز 03 . .نايفس ىلا نذمحخ ن :ء تاهش نا نع نأ مك 6 2 كءسن ميهاربااش

 هللا لوسرلاق لاقدنع هللا سوا ع ل يبأ نبدعس نيد نع ف- وهن جا اجا ىلا ملل فدو

 هللادهعن ديرب نعدعس ئ ثدالا ثيدحلا اذه ىورذقو«هللاهناها شي رقزاوهدر را اوهياع هللا لص
 * صعاضاللا نعزاكأل ه'وراهف ثردحلا ع نم رسم 1 7 نع ىداهلا نب ةماسا نبا

 انثىرادلا ديعسنب امتع ان (اولاق) ىزتعلا ىرسملا واو ىراقلا قاح-اوناو هيّقفلا رضنلاوا# هاربخ )»
 نع نعدعسن ميهازا نع داهلا نبا ىنثدح كَ ثمللا انث ريكب ن هللاد.ع نل ىبحتو حاز هللادبع

 لاقهنع هللا ىذر صاقو نان كعدم نع 0 ىان فدسوب نع نانفسىا نبدم نع باش نانع ناضل

 9 جالو لسؤال ل وسو نعذلاو 3 ت2 ا مكسحلا ن ناوه

 | ري هزاس ةقدحوا انث ىئاقرلا هن القوباانم دادغس ىرقملا ى م *نو نامغ. وب ادبجا نينا را لخا»

 ههناَلَوِسَر يلا هع هللا ىكر هنأ ع ىردخلاديعسىفانب ة هز نع ليمعن دمحن هللا دبع نع هنأ

 ١ ا دلاىف ةلوصوم ىمحوزا هنلأو ىلب 5 يعرف لولو ماوقا ! لايام ربثلا لع لوقت ل ودل 7 ع هللا ص

 انه لاقو نالفاناهللالوسر ب اذه لاّمف لاج رماق تئجاذاف ضوملا ىلع مكلط قىباننلا ايبا قاوقر ىلالاو

81 

 *« هللا هباهأ اثيرقزاهانملوق ودل اوهيلع هللا لص هللا لوز

 اثم و نع ىةثلانادفقس ىنان دم .ن ..عبتا 0 نبا نعام رع عرسي ميها ربا نعداهملا نا ىنأدح 1 كلا 0

 ْ شررق تلاوه جزل 0 مس و هلا او هيلع هللأ ىل ه ينلا ”تنابن صاقو ىف نا دعس نع جاجحلادلاو

 د حب * هللا ةناها

 نولومتماوقا لاباماعوف مها ن ء ىردخلا ديءسىلا نب ةزمح نعل يدع ن دم نب هللا دبع نب ل“ ن 4 ريهز ©

 نا

1 



 ثيدحاذه :انالئاحلا هرخنمل هللا هبكر ءاوملا ها 0 كرم اما لهل ا رق نا لاق د

 ترعلا مدا ىبب نمراتخا و مدا ىن قلما نم راتخافقلاا قلخ مم هقاخ نم ءاش نم !مكسافايلعلا راتخاف تاواهسلا |
 يول ل 0-0 نم راتخا واثن رقرضم نمراتخناو رضم برعلانمراتخاو | 0 5 2 0 دنا لقفز كدع ار لمرور ادن < ذزصش علا ا

 * رم ن هللا دبع نع رانندنب درهم نع ناوكذ ندم نع ْ

 ّتنالوسر نأ هدج ن نع ةنا نع اق ا ا دو نامعن هللادبع نع © نائففس :

 لا الإ سانلا نيتي الاورصبا مئاورصب الاو كلذف كاوا ماعم زان نوتبلا ردنا اوا لاقف مرفأ

 ّنلا هك كرتاوملا ماذب نر قاما لها اشيزقنا م د ا الاي نو.انوأ

 رشرايخ ىلا .ايخ نم مثاه ى 0 هى شرق نمراتخاواشن رق رضءنمورضم برعلانم راتخاو |

 وهو ريع نبانع لاق!ةكر اند نبونرمج نع :

 (؛ ج) . «ةباحصلا ةف رعم باتك) 627 - .. . 6صيخلتلا مم كر دتسلا )
 تع ةصيق انت ىزهزلاقاخعا نإ ميهارإ ان ةفوكلا قابلا ةبفعن د نا لك و سايإول » ايزل ,

 نا هدج نع ها نع قرزلا مف ارنب ةسعافر نب ديبعنب ليعمسا نع ميثخ نب ناهع ن ديل درغاجوع فايف اني

 نالو-.ايلاقف ف ك.موقىل عمجا رحاب ب اطخلا نب ؛رمعل لاقل - وهل .اوهيلع هللا لص هللا لور

 ءاحدقل اولاةفراصن الاوذو رجالا كلذ ١ تعمسفمهلا جرخالب لاق مهيلا ج رخما كياعزولخ ديف موعجدق

 ءانباوأ ل ةلخانيف مناولق كريم مكيقلهلقف مريظا نيماف مهلاق 0 انلارضخل نحو شيرقف

 ىنايلوا نوعمس متسلالاق مث انمانيلاوموانم انو ةلح ملسوهلا اوهياع هللا لض هللا لوسر اقف انيلاومو انئاوخا

 ضرعيف لاغالاب نوانو ل'عءالانىانلا نينايال اور دبامث اوربعب انال'و كاذف كناوا متتكناف نوقتملا مكنم

 *«هأج رم , مودات اللا ميك

 غب ارهز 0 ولا و اذن ىرمملا مك ولا وت ضلع 2 هيولابن دمحا نب 50- 5 ١ ا : د> ف

 نحن: لاةامبنع هللا ضر ردع نت هللا دبع نورك نبهت نعديزن داحدلو لاخناوكذن نجح ات راغصلادقاو

 نايف و !لاتفدمح ةنا هذهموتلا نم لج رلاقف اا ذاولسوولا او هلع هللا لص هللا ل وسر انف سولج

 جرت ملسوهل !وهيلع هللا لص ئنلا تربخاف ءارلا تبلطلاف نيتلا ظلس وف ةن ارل' لم مئاهىبب ىف دمج لثنا

 قلخ ىلا ءاو كراس هللا نا ماد وقانعىنغلم لاوقالابام لاف هبجو ىف تبضغلا فرعي يح 0 اوهيلع هللا لدىنلا

 دانمالا اذهيف ليققو مهضخ ىضغببف برعلا ضغرا نمو محا ىرحبف ب رعلا بحا نم رايخىلا زايخ نم

 ركب ن هللا دبع انن (الاق) ىثرَتلا سنان دممو ل جلا لضفلا ننيسلا انوا زب لاطنب دمحم انئذح 9

 رسول اوهيلع هللا ىلء ينل | ما ريث +5 قلخ ممتجاو مهمم كمموقىلعمجا مان !لاقرو هل او هنياع هللالص

 . ص ارالا# اهلا هرخال

 برعلا مدى نم رات+!هللأ نأ اعوذ ص رمع ننا نع نفكنملا م دعب ل #«ي داحاو

 ١ ١ 1" 0 5 ل 7”
 وكذ نب دم نع ار ها وردم 9 مهد !ىضْغب 2 نمو مهبجأ ىبحف تررد 2 يدأ -

 نملا ةناماركذإ

 شن



 اع 7
 .ممعأ 8.

6 

 3 )ا 71 1 0
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 اضف

 (شيرق لت

 اره
 | ع1 هن

 © شررعلا ) 6(

 ركذ)

 24ج) : .( ةءاحصلا ةف رم باتك ) ١ ( ضيخلتلا عم ك ردتسلا

 تس دج مس 1 بك اهنع هللا 'ىضر ةشئاع ةالوم ليل ركذ زجح

 ! اكليل اكدمسزر ميه زالت نأ قو رسما نمجحرأا دبع نب ىسوم انثربر جنب دمج اب رفمج نيدل # ىتربخا »

 ء اقل لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لخ د تل !اةاهنع هللا ىضر ةشئاع ةالوءىليل ن *عو ذ نمي هللا ءأ

 ٠ اق نايم ضرالانا لاقءش 3 ايبا هللا ل وسو انكم أهف كسلاعر 5-5 دحوو اثيشرارا دكا دف هت>اح ١

 #23 ءاس اللا 0 2 1
-. 

 ايتام را ءا نرهزك ذا ل ةعاج .ج نينع هللا ىذر تاس اياسصلايف ىلع قيدق ىلامتل همحر « ؟ احلا لاق سن

 ما لوسر جاوزادي لئاضفلا دجا تساولئاضفا ةءاحصلاباتك تجر تىناف اضياو باتكلاليوطت ةيشخو

 بفابم تأت ص باكيا شا تايح و لاسواهاجس هلل ترختساف ن ينكر مسوهلاو أو هيلع هللا لص

 *نيعمجا مونع هللا ىذر هاحصلا

 ه4 لئابتلا ل ئاضف رك ذ زيوس
 «نيبانكلايف امهمع هللا ىضر ناخيشلا اهركذب ل وجارتىهو

 م4 شرف لئ اضف ركذ اف ز9- ْ

 نع بنذ يلا نبإ انثار نب تامع انثى رودلا دسم نب سايعلا انث بوعي نب دسم سايعلاوبا  انئدح وف

 هللا ل وسرزا هنع هللاىضر مءطم نب ريبجنع رهزانب ن*رلادبعزع فوع نب هللادبعنب ةحاط نع ىرهزلا

 *«ىارلا لين ىنعي ىرهزلا لاق شيرقنم نيلجرالام ةوقلا نم ش.رقنم لجرال لاقل وهل او هيلع هللا لص
 * هاجر خو نيخيشلا طرش لع - ثردحاده

 «انربخا»
 -4[ امع هللا ىضر ةشئاعةالوم ىليل روح :

 هتحاح ءاضمل مس و هلاو هلع هللا لص للا تضر لخد كاق هع اع ويم ىلليانع هركذ نت هللا ديبع

 هينكحتا ترا ّضَرالا نا لاق اًئشرا : نادل عاوز ١ تليف سلا حبر تدجوو يا مف تاخدف

 يس

 لئاضفلادجا تسلو لئاضفال ةباحصلا باتك تمججرتىناف اضراو نهركذا مل تايباحصلا نمةعاجج « ىتب دق

 « ةباحصلا ىقانم باتك | اذه تلمجو نوضعب الا

 ب لئابقلا لئاضف زج
 26 شب رعلا زهجس

 نأ مطمنب ريبج نعرهزا نب نمحرأ ادع :رعقوعوب 0 نب ةايللب نع ىرعزا نو « بنذ ىلا ناو

 ئه لاق شارف ريغ نم نيلجرلل ام ةوقلانم ش.رق نم لحرال ل لاق لدسو هل او هيلع هللا لص هلل لع

 *(عخ)د را لد ىنعي
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 (4ج) ( ةاحصلا ةقارعم ب انك 6007 2 ء 6 صيخاتلا عم ك ردتسلا )

 ركب وا امجوز ىصقن. ديبعن ريج نليغ تدنه تا اعلن ى ذر ةشن اعقل قيدصلا ركبىلاثخا

 * ةببرقو ةنابحو قاحساو ادم هل تدلوف سيق نإ ثعشاللا

 م54 اعلا مرام جم

 دنمم ىنثدح قاحسا نبانع ريكبنب سئويانث رالادبع نيدما اث بوتس نادمم املا وأ  انثدح »
 نيملسملا نم ةوسنلايف ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر تسياب تلاق ةيميلا ةقيقر تن ةميما نع ردكتلا نبا
 ناتي ىنانالو اندالوالتقت الو ىبزتالو قرسالو ائيشّشاب كرشنالزا ىلع كساب هللالو راي كانتج هلانلقف

 هللااناتف نتعطتسا امف مسد هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاَعف فورعميف كيصعن الوانلجر او انندمانيب ههرتش

 ةلامل ىلوقكة ذحاو ةأرمال قوفاعا نكتسابدف نْيهذالاق هللا لوسراب انناب انف انسفنا نمانن محرا 2

 « ادحاانمرا وهل اوهيلعّشا لصّشا لوطن حفاصامو ةايرشا

 ةقيقرتنب ةميمالاق رم نيدمح انثمججرفلا ن نيسملا انثمهللا نب -رسملا انث ىناهصالا هللادبعو.ا# انثدح

 ندسان دلي وخ تنب ةقيقراوماوةىصن مس نب دعسن + راج كيرالا ري# ندا4#ن هللاديعاهواوابما ةقفقرو

 .٠ ,بمكنب تبييبحأ مج و رف ةميما 1 مس وهل اوهنيلع هللا لص ىنلاجوز هجيدخ ل يزماادبع

 د هنعيورو مودل اوهيلع هللا لص هللا لوشردعب ةفقر تشب ةميما ثشاعو ةيد مملاهل تدل وف ىفةثلاربتع

 ساو: انثرا كاذبعو دجاانثبومعي نب دم سابعلاو وما ( انثدح )ى دقاولا هللادبع واهر كد ام ةحصل ميال دو 4

 هيلع هللا لصمللا 3 تنل ةمطاف ةلاخ ةميمأ نعر دكللا ن ن لب :٠ نع ين 00 5 ريك نا

 مدك# !معهّللا ىضرةشئاعةالوم ةرنر 7 5-5

 يفتلاق اهماامع هللا ىبضر ةرير نعةو ع نع ٍنامورنإ ديزب فادح لع اممع هللا ىذر ناخيشلا # قشادق ِ

 ف مأ

 كيلاوم ءاشزا ةثئاع تلاقف ٍقاوا مسن يلع تاكو ثردح ا ةشئاعيلا تيدهاف محلب لع قدصتةنسلا نمثال#

 « هلوطب ءالولا ركذيف مهلا ماذدِع

 نر 02

 - ع[ ةيميمتلا ةقيقر تن ةميما زج
 * ءاسنلا 0 دكر دكنملا نب دمخش اهنعىورو تورو تعبأ

 ىثرَدلا يميثلا ريم ن دامن هللادبعوهاهواو دل وخ تند ةجن دخ تخا يهاهما ةقيقر ىدقاولا # لاق »

 2 ةةيلكو لاك وأو
 4, ةشثث اع ةال وم ة رب زد-

 « ثيدحلا ةيثئاعيىلا تي دهاف محلب ىلع قديصنت تلاقاهنا ةرب رب نع © ةورع نعل
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 64ج ) - ةئاحضلا ةف رعم ب اثك) 7: 6 ضيخاتلا مم كر دثسلا)

 هيلع هللا ىلص هيل ودنسو كعل ةرست شاع ةنمان صافلاىفا ن ةريغملانب ةيوافل تمد ةشئاع كلما دي

 هر وهشمركذلا شم نأ ءوضولا فزيملا هنعأ ,تددد سوفا و

 -4 اهنع هللا ىضرة ارجن ىبا تنب هرب راذ زو-

 (ةارجتىلا تنبةربولاق رمت نب دم انتج رفلا ن .نيسملا اذ :”مهخلا نب نسالانث ناهصالا هللا دعوا # ان 0

 ةبيككىان :اةارجنواوتادال ومهفهلو رادلا ديعىنبل ء ءافلخدزالا ن م نملا ن نم«ن < نولوقت رادلادبع ىىلومأ |

 «لسودلاو او هيلع هللا لص تانلرتو نع ةرتوردقو راسن همسأو

 ةربنع ةيفص هما نع نمل! دبع 0 روصنم ىثدح ى رمعلا هللا دتسع ع نيدمجش ن لع دحر مع ندمت « ىنادحإل

 7 اذانآك ةوبنلاب هءادشاو هتبمانولا هللادا رانيح يسوهلا او هيلع تاس هللا لوتس ناك لاقةأ رح يلأت نب

 كيلع مالسلا ت تلاقالاةرجشب الو رجحنرعالف ةيدوالا نوطبو باعشلا ىلا»' ىضَقو اتيب ئربال ى 5 دلي

 ادخل لف رخل هفاخو هلايث نع ةئيك نع كدت ناك و سا كج | ا !

 هه اع هللاىضر ة ارجنىبا تنب ةييبح ركذ دس

 ناتعمس لاقرمن ليلملا ا( ىذدلا لعنزبرمت ندم ىنثدح رج ندمج 3 رفعج نب دل *« ىرب خا

 تااق ةيله الا ىف ةفصانل تناك تلاق ةارجنيبا تب ةيزيح © رع ةبيش تاه فد هندسج نع ثددل هب تف |

 لوقو ىسوه اذاو لسوهل او.هلع هللا لص هللا ل وسر ىلع تفرشاف ةورااو.افصلا نيب ةوك ند تعلطاف

 اكثر يغلط لرخ راز الا رود ئمسلا ة دسشيف هتأرتلاق نيل م كغ بتك ىلاستّللا ن باع ادياحجلا

 #« هندشل ودطإا ضان

 نب هللادبع انمِب ذولا دنت نذوب ان ىدانلا هللا ةيبع نب: دسمان بوتس نإ دمع سابملا وا.« اند :
 تاغعذ تكلاقنقلا رجن ىباتشب ة ةبيبحت نع حبر يلا نب ءاطع ثدي نص ن نم را دبع قب رمت نع <لا لمّؤا

 ىيسوهو ةورملاو و امصلانيإف وطي لسو هلآ و هيلع 2 ايي لوعرو شرق ب ةوسليف 0 8

 « ىمسلاو !ايكيلع ىتكلج و نع هللا نا اومسا هن هءادكال لوقو هو ىهسلا ةدشنم هرازا هروب

 سس مهنا ى 6 -رخ اةفادق يلا تب ةورف مارك ز»-

 .| ةفاحقيلا تنب ةورفماو لاقهللا دبع نب بهصم ان؛يب رحلا قاحسا نبميه ارب انثهبولا نبركبوا « ينادح وف

 ّيرَجا ةازجم ( يضعن <

 2[ رادلا دبعئبب ىلوم ةارجتىلا تنب ةرب زج
 * حصن ماث دحام دروا# تاق اإل

 6# ةا رج ىلإ تن ةييبح ]ن-

 ]| » حصب مل هسا يع بتكَسانافاومسا ثي دح اح د 15
 # ةشلاعؤي ةفاجق يلا ثن ةورو ز:>-

 # ةبن رقو هن ابحو قاحساو ادم سبق نب ثعش اللّي دلو

١ 

 ةميما]#ج



 (4ج) ' .( ةءادصلا ةف رمم باتكذ ...6040٠١ (ضيخلتلاعم ك ردتسلا )

 ىلازظناىإ أكل لاوتلاةنامعن ة "0 ةينس ن غرو او لا هبقاو هللا ديبع نغريل لا نر لفعل ْن 1

 ةمامخ هذي ناو مايللع ا جرخ من ةب ةياكلا لهم بع هازل كلت مودل اوهيلع هللا ىلص لاو

 *امىر ةيكلاساع تاكا دارت د ام جرذل | كف ةيكيلاف تناك نا ديعن

 ه4 ايرسع للا ىضز شبح ىلا “تنن ةيطافركذ اجمل
 تن ةمطافلاق ىريب للا هلل' دبعيزب .بعصم انيىفرحلا ق واح سا ميهار اا هيولاب نرككونا #« ىندح ف

1 

| 

 1 سيت هللإ دعت دم هلت دل فيما ب ووسخو هللا ديع اجو رض فلادم 3 دسانب باطملا ن شيبح ىفا

 *#ةنع تورو مسوالا اوهيلع هللا للص هللا لاوس همر 5000 .,ح يلا تب تا 0 ا ا

 4-3 اع هنآ ىف دو ن اروفص تن ةرسلركذ جم

 !لناوفص ثش ه 58 رسيو لاق هللاديع نب بعصم اذ هر قاحسا نب ميهازبا ا هبولاب نب ركب ونا 6 ان نحال

 كك اور نب ا دجوهو همال طيعمفا كر ١ ةضعدخا ىو ىب صق نا ىزعلادبعن ديسأ نب لفونإا

 دم ضد هش

 مهنا ماسوهل او هيلع هللا لص هللا لور بهو تنب ةمادج نع ةشئاعنع ةورع ىّتد> « دوسالا ءذ ٍِظ

 #2 هلوااج رخآ# ىلا داولا وه لاكف لع أ نع ىهنيلا

 م: ةنردبعلاامع ن ةبيش تنل ةيفد الجمس

 هللاو تلاقةبيش تنب ةيفص نءرو.ىبان هللا دبعز. هللاديبع نعريب رلان رفح ن دم ىنثدح « قاحسا نأ »

 ماك نإ دبع“ رم ةمانخ هدب فق ناواهيايدنع فقوواهنم جرخ مةيمكسلا لخ د نوح هللا ىلا رظن أى اك

 اه دك ةيعكلا ُْق

 يأ ى زعلادبعنب دسأ نب بلطلان شديح ىأ تنل ةمطاف ]وس 3

 * ةباور اهلل شحج نب هللأدبع ةهحوز

 ا ى م كنس انبلفون ناوهَذ ٍتنن» نك رسل و

 قا ال تف طيعم نبأ نب ةضع تخاىع ْ

 - نبكلامو بوان ىبح ان مس ىانب ةيسيبام ليعم سا نل دمت ان ىففا خلا هللا دبع نب دمخ وا 4 هائيدح ِ

 م: | هيلع هللا للص ىنلا جوز ةعاع «ءةرع ةورع ىنث دخ لفو نب نمحرلادبعنب دم دوسالاو ا ان ( الاق )سنا ظ

 8 لايلاتلا نع ب هنا هنا لسوهل اوه لع هللا لص هللا لوسر نع ةيدسالا ثهوةنبا ةماذج نع لسوهل او

 خا لزعلا نع مس ودل اوةيلغةللا للص هللال وسر لثسوتلاقهدالوا كيزرشش 53و مورلا وسراف اذاف ترظنفأ

 1 ا !ىلا نع سنان كلام ثيدح جارخا ىلع امبنع هللا ىطر ناخيشلا قفنادق هللا دأؤل اوهلاتق|

 : «بوا ن.ىيحبا اهم اف ةدايزلا

 2 م6 اهنع هاير قط هريس تنب ةيفصركذ اج ا

 3 ! ىتدح ق قاحسا نبا نع ريكبن سنواندر املادبع ندما انث بوقعي نيد“ س ايملاونا « انثدح |

 مه أ تن ةمظاف

 + لا ا

 ص تس هريس هر( ش

 3 ةيفص رز 4 ناو

 َّ ِي

 3 ود

56 0 “ 



 .(1ج)  عةاعفلا#ة رس باتكذ ١ هم. (سيتلا مك ردتسلا) -

0 

 برعم مج <

 ركذ )

 2 ءانلا

 0-0 يأ

 * ةحلط نن هللادبعو ىنكي ناك

 ا 0 0000 نب ىبحن 00 لان 00 0 امدح و

 0 راذلاالا ةماثل و هلودرو 20 #0000 برق هرصخ

 ه4[ اع هللا ضر نصخم تنب سيقما ركذ هوس

 1 ماولات قرسرلا هللا دابق نب تعصمانث ىلركعا ق وانعا ن . ميهارب اانث هب ولأن ن دمعان دم ركب وأ 6 ىنادح

 ا تضاعواهس له | عمن دملا ىلا ترجاهو ةكعا ا ةقةصلسا نصح ن 0 تاوخ ن ندح تمد سرق

 « هنغتورو لو هل او هيلع هللا لص هللا وص ر هع

 | ماغوا ديعسانتىش رملا ى نو دا ىنابقلادح ن نيسكعاانث ىربنملادمم نب بح ايركز وأ# ىنربخا
 : ل اه دياذخأ ام جرخ لس و هل اوهيلع هللأ لص هلال وس رعت هتادح نسق مانا عفان ان ىلع نب نامل ىلوم

 مهن تف : ةربقملا هذه نرالات هلال راب كلن دعسو كيبل ت اق سقم 0 وح ةنيدخأ

 ةشاكعمات اقف تناسق ورع نولخ ديردبلا 1 1 ودب ةمارقلاءونافلا نوةبساهنم ثم لاق هللا لورا

 0 ةعاكفام كعيس لاقف اناو لاَقف خم ماه قفاولا# اك ؤسر اناناو لأمه

 ت0 مق هللا ص رةدن-الا ته و تب ةمأ دح 0 يعمل

 ىرييرلا هللادبع نب بعصم انن ىف رملا قاخسأ نب ميهاربا انب هنولابنب دمحا نيدمم ركحبو ا « ىثثدح ف
 ملسوهل او هنيلع هللا لص هللا لور تسيإب و انع دق كم تملسا ةيدسالا بهونب لدنج تنب ةماذج لاق
 * ابلقا عم ه: دملا ىلا ترجاهو

 ناين نيو رم نمر نب دج اخ جرفلا نب نحل ان مهلا نب نسملا انئ ينايمالا تادبع وا 4 انئدح )
 ءاسنلا ىرم رقت مماونا تقلغ يتح قع ةانو ميامرللا يف ناةود ن ار تعدل د 4 نع ىشثحملا

 نعم ةمءا د و ةناانب تشب ةبيبحماو شيقر تنب ةنماو شدج قناَس ..ةنمح و ةييبح ماو بنز ةرجحلا ىف

 و اديهش دحأ مو لتقو اردن ديهشدق س والا ترم ل :هعبر ن ةداتق نب نضبنا تن 00 ََك كلج تن ةمادح تت تناكو

 »ب ةنمأ لبد نعت ةشئاع توردقو هنع كبورزو لسو هلا او هيلع هللا لمص هللا نأ واسر دعب ةنما كح تشاعو

.1 
 4 نتا دلوع ِظ

 1 هنللا لص ينل تعمسا هن | ةنمم# ن رتل 5000 حن هزات جرفلاز ديج |ةنت 6 اانئمصالا عانس دوحع 9

 * راتلاالا ةر 2-لأيف هوس لارين مم دلا يف ضوختم نسا رق ةرضصخ 5 امدلا ناآلا كوت لسومل اوهيلعأ
| 

| 
 4-3 ةكاكع ا قدسالا نصمم تنذ سبق م ١ جوس

 ءارع مكانا دنح ىلع نب ناما-ىلوم دعس قا رط نم اثيدحاطدرو!(تاق)تثدح وأ ماها مم ت ترحاهو تملسا

 6-3 ةيدسالا تهون ندع يردن: ةلمآ لحم 1-0

 4 نييردبلا دحا ةداققنز سبا تع تاكو ترحاه ظ

 نإ 600

212201110111777 

 0ظذ5* +



 (4ج) .(ةبادصلا ةفرعم باتك) . 622 (صيخلتلاعم كر دتسلل )

 امحو 7 6 اهقلطفق بنز هل تدل وف مم وعلان ريل لا اهجوزتفامع لتقف ةنراحن دي زامجوز ةنيدملا تمدقاللف جوز

 «منع تاغ صاملا نو مصابيح و رف ايعتلا اا ميهارباهل تدلوف فوع نب نجرلا دبع

 دي( ابرنع هللا ىضر دلاج تنبب دلاخ ما ركذ. الج

 دلاخماولاق ىريبزلا هللا دبعن. بمصمان“ يب رخلا قاجسا نب ميهارباانث هب ولا ندجان يدم ركب وا عىنثذحإ»

 يب 0 ةشيخلا ض مالا ولا 0 ةيما َن 0 دلاخ تذب ةماا مسا

 00 ا لآ 1 كالا د ريب 0 وشم أوملا نيريزلا جدرد 1

 لاقةبمعن نئسموم انيزفيل ا ان عاجش ردبو اان ىدبمن.دمحا أن 3 :رافصلا هللا كبع ع َن 202 هللا دبع وبا | 0 ل 1

 فيعت هنبل ! لم 35 | وهيلع هللا ىلص هللا لد كرع مدس ا هاعلا ن ديعس يَ دال -4 نا ١ كعءمبم |

 #3 50 با دع 0

 دا ا د هر ةمط اذ يو

 هل او هيلع هللا لص هللا معو لاعبا دنه د انوا بهذه د سلا 5 0 نا نع

 ) 6 ماركذ)

2 - / 

 ١ رح

 ! 1 هيعبايفامما ةفيذح واامل لامفاثيش تاهاءلاو تانملا هذه نمتلموق ءاسنىف ملعتوادنه تلاق نهيلع ط رتشاايف ل و

 1 ١ هطزتخاةيعلا
0 

 )أ ا ريغ هذه بنز ا ةرشل و ش>ج تنب ةنمج ركذ زيوس
 : : ١

 تب أ شجح تنب ةنجولاق رمتن دما : جرفلاز نيا انب مهلا نبنسملا ات ىابنصالا هللادبعو 4 انربخا » 00 3
 هيوداحبسلا ةحاط نء دم هل تدل وهلا ديبع نب ةحاط ابجوزنف دحا موي اهنعلتقو ريم ن بعصم ا

 و ا م دنع تتناقضاعلانب وو فعن نجح رلادبعم ريب لا اهحوز 6 ا

 و : أ 5 :
 هاه رمع لاطوادلاخيو رم هلات دل وذ سب لل: اهجوز ةشيطانت دلو ةما اهمسانغضم 4 لاق 5

 2 «ربقلا بادعنم فيعتمسل مل. وهل اوهيلع هللا لص لا ويسر كيني كوش اهعبجع ةبمعن ىسبوم «بلاق :

 , 3 هع دن ةتع تن ةمطاذ )2
 يي هيلع هللا ص هللا ل ]و ناسا . دنهاهت+ ايوا واهب ت؟هذ ةغيذحألا نا ةيتع تن ةمطاف ن ءةما نع # لالجتن ,ا ١

 هش دج وا ا | لاذ امو يد ب اهاعلاو ديما هداه نم كموقءاس هس يفرلعت وادنه تلاق- نويلع طرتشاالف ب هلل او

 ١ *ط ناس مه كب 5 هب ا دك 8 هيعبأ |

 9 د بش ز تخا ريغ هذهو ش>حج تن ةنج زج
 ب

 *« داحسلا ةحاط ن د هلت لوف اعطا عوز اب امنع ل كعب ىبءعصم دثع نين ىدق اولا # لاق ٍِك

 عووصسووب
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 ( مرثلكءا )

 21و ودب تقام جمع تن ءايخا كا مع نإ كعبم نب سيمع تنذب ىمالس ابماو مشاه نا ! بلظلا ديعنلا 5-0

 22ج) ١ (ْماحملا ف نعم باتك ) كذ» 0 6 صيخلتلا عم كر دتسلا

 01 ٠س امهنع هللا ىضر بلطلادبعز ةزجتنبةماما ركذ زج

 ةزمج تن ةماماولاقر مع نيدمح انث جرفلا نب نينسلا انثوبملا ن نسحلاانث ىل :امصالا هللا يفكك انثدح 9 ه

 ئ ا « هنع توردقو لسوهل اوهيلع هللا لص

 انيدح نحرلادبعنب ركباتت بيركولاانث بلاطىا نب ميهارا ان يكزاا ميهاربا نيدمح لضفلاوا# انث دح ف
 ةماماهتخا نعابمال ةز+ ٌتذب-ةماماوخا وهو دادشنب هللادبعنع 0 ليلى نبا نع راما نب ىسيع

 | فصتلاهتبالذا مسودل اوديلع هللالص هللا ل وسر ىضتف ةدحاوةنناالا ك رتزإو ىفوت اهل ىلوم نأ ةزم> تنل

 ١ «فصنلا ةزم> ةنالو

 دهب ادن هلل يضر ةيلطلا ميكملا مامر للتو هثم ربا كش لج
 * )١( ذ امم ن دعس تومل شر علا زيها ثي دحاهل ىورب تميابو( تملسا)

 كبي اهنعهللا ىضر موثلك ما ركذ انج '
 لاق يريبزلا هللادبع نب بمصم انئىبرحلا ميهاربا نب قادس ان هنولاب نب دمحا نب دمع ركبولا# ىنادح 9

 0 ةرحملا لبق 20101 ذلسا رر 2ث ىوراابما طيعمىبانإ ةبفعتنب موثاك ما

 ل وهل اوهيلْعَللا ل هللا ل وسردعبءاسنلا نم رجاه

 00 ,اللاقر متن دانت ججرفلانبنيسحا انن ان مب لان نسحلا ان.يتامصالا هللادبع ونا « ايدح 0

 تبحاصو اه دحو كم يل . موثلك ما١الا هلوسر و هللاىلا ةرجاهم ةملسم اهم وبات دب نم

 تو ام دق اخو ديلا هادا اه رثا يف جر ةيبدحلا ة هن ده هنيدملا تمدق ىتح ةعازخ نم الجر

 ك1 نكي و "الات ا رجابم تانْمؤلا كءاجاذا تلزاامف ا ال رشنانل فدمج ايالاّتف اهمودق

 جوز ٠١ ةثيمر مسا الا كر دتسملا خسن نم طقس دقو صيخاتلا نم فيضا ثب دحلا اذه )١(

 4( لاطلادب عن ةزمح تنب ةماما ]دع

 فصنلا اهلنا ملعوهل 1 هيلع هللا لض ىلا ى مقتسالا 2 رتإ ويفو اه ىلوم نا ضئارفلا يفاهنع ىو 7

 * فصنلا ةز# ةننالو

 ه4 ةنيلظلا ميكحم ةثيمرلامتو ةثمرما زوس

 لب 37ش زعلا زيغا تن دهاظ ى وز تدابو تذلتما

 مه( طعم ىلا: نب ةبقع تنن موثلك ما 1-7 :

 ه. املنلا نم ترجاه نم لواىهزب رك تن ىورا اهم

 اهدحو ةكمنءتجرخم وثلك ماالا هلال ةرجاهماه. واتا نمت جرخ ةيش رف ليال ىدقأ ولا « لاق »

 عراق لوا اه اوخا اهنا ىف ججارفل ةيبل دحلا ةباده يف ةئ دملا تم دق تح ةعازخ نمالجر تبحاصو

 ندب زاهخ وزفة هلا تا رجاهم تانم وا ك ءاجاذا اهيف تل زفات رش ؛انل ف دمحا.الاةفاهمودق تقوام دف

0 
 لا تنص
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 (4ج) ه(ةاحملاة رسم باتك) 260> (صيخلتلا عم كر دتسلا )

 لق دعب ركب ىلا تن ءارسأ تالاف هللا دبعن بعصم |” قاحسا نب ميهاربا 3 هنولابنب ركبوا 6 ىنريخا و

 «نيعبسوث الث ةنسىلو الا ىدامج نم تلخآليل ةرشَع عيسل ءانالثلام و هلتقزاكولالب ريبزلا ن هللادبع اهنبا

 سمشلادبعو اباعوا دمة تدلوف بلطملادبع نإ ثراحلا نب ةعير اهجوزن مثاه ن باططلادبع نريزلا

 ْ *ىربكلاىوراوةنماو بطملادبعو |

 ةدانق ن عربا ىنادح ماشه نب اعمانب ىتراملا دمشن نيمرلا دبع ان كامسلا دمحا نب نامعو رمعوبا 4 اننا دح ف ٍْ
 لكاف مل نم امنت ةتكملسودل اوهسيلع هللا لص يبنلا تاواناما ريب زلا تنب جملا مانعلفو نب تاكو قاحسا نع

 « ميكح مالا م الا اذهيف هنع هللا ىضر ةماسن دام ع ودق «اضوت : لوس مئام

 ىلومراعنع ةماسنب داج ان ل يعمسان ىسومانثةعزخن ىرسلانل أدعلا ة همصعن. ميهارا 4 9 ٠

 ل لالب ءاؤالتع ى دنع ملسودلاوهيلع هللا لص 01 ,لكا تاق باطلا دبع هنا ١ ميكح ما نعرمش| مثاع '

 « مصيرلو اهنع هللا دعت قاحسا نع ةداتق نع بلس داهم ىو ا

 4 سه[ امهنع هللا ىضر هي زلا تنب ةعابض ركذ جس
 3 ىريب للا هللادبعنب بعصم انثى را قاحسا نرإ ميه أربا ان هءولابزب دمجان دم ركب وا 4« ىنأ دح 9

 0 ورمز دادقملا نمل ودل او هيلع هللا لص هللا لور اهجوزمئاه نب باظملادبع نب ريبزلاتنب ةعابضو لاق ْ

 7, | لاقف اليتق يلع هبرق ابنع هللا ىضر 0 هللادبع لتقو ةعركو للادبع هل ت دلوف ةبلمثنا|
1 : 1 8 . 2 

 + ان ارنا ا ناسك ')

 ثراولادبعنب دمصلادبعانثى اهمصالا متسرن ىدبمن. دما انث رافصلا هللادبعز. دمخ هللادبعوا # انثدح وف |

 تمفداهمارو للا تب ةعابضا مخ نعم 41 ١ ةيدح نع ثر اهل! ن هللادبعنب قا احسأ نع ةداتق نع ىيحنن ماهانت /

 ا هنم( سرمف اطلسوهل ا اود دلع هللا لص هلال وم ,ىلا ١

 3 6 هنع هللا ىضر ريد رلا تن مكملا ما امخااماو ]وح ْ

 اماني علا أو لاق رم نيدمجم انب ججرقلا نب نيسملا انب مهجانب نسحلا ان ًارسالا تدعوا «اندك أ

 1 : لو لصق 1 ْ

 شون (

 5 : ه2 باطملا دبعنب ريب للا تنب هعابض 1

 5 ظ ه«دادعملا ةجوزو لس وهل اوهيلغ هللا ىلص هللا لوسر مع تنإ !

 0 ىلا تمفد اها ريب للا تينب ةنءابضاوتخا نع مكسحلا ما هيدج نع ثراحل اب هللا دبعنب قاحسا نع مب ةداتقتإل |

 لاكمل < ًايض ون 1و لثص مث هنم سها ملسومل او هيلع للا ىلصدتلا لوسرأ

 ا ده[ ةغابض تخااريب للا تنب مكملا ما زد- ]
 0 «ةيماو بلطلادبعو-سمش دعوا سانعوا' دمح هلاتدلاوق ت راما نب ةعبر اوين ا''ابجو زن ىدقاولا' « لاق »



 -- © 6 ج3

 2 35 مكيف بح و 1 (

 ءامباركذ )

 )د 2

<١ 

 نع ضخ دام“ ان م نب دوادانت ةماسا تا 50 تالا مق تو هللا دنع #« ينرتخا ِِظ ٠

 ةنتفلا يف صاعلا نب ديعس نمز ىف | ييدتدالا هسا يف هللا ىضر ركب ىلا تن ءامسانع هنأ نع ةونرعع نب مآ كه 1

 لاق هذجاو تاي امفام تبرش هللاودق ت تاق اهمفام قت هافةراختفلا كنت ىلا ىتوقت نعا مان

 (4ج) ١ 6ةباعضلا ةقزرمم باتك ال--+ 643 .٠ .( نضيغلتلا نم كر دعسلا ال
 هللا وسر كحضف لاق اهفام تب رش هللا ودق تاقامفام قي هاف ةراخفلا كملت ىلا وق نعا ما ايلا و

 « !ذعا هدعب كنطب ذميضرال كناامعلإف م هب اوخ تدي وتبع لسو هلو هه لل لم

 كيكو لاق هللا دبع نب مران ارأما.ق اححسا نيب ميها ربا ان هم ولاب نب دمنا نب دم ركب وبا ىنث دح ل

 لوأ يف هتنيضاحو لسو هل او هلع هيا: لص دا كومو ةالوم نفاع
 آل مهم كيلا ىضر نافع نب نامع ةفالخ

 ديز نب ةماسا ىلومتارغل اين نبا مصاخ لاق يبا ىنثدح دعاص نب دم نب ىيحنانث يمر نيد نيدمجا # ىنث دح

 ركب يبا ىلا هعفر ,واودهستا نسبحلا لاق نما مادبرر هكر ينبايهمالكى تا رفا يبا نب !4لاقق هعزانو ةماسا نب نسما

 تدرا ام ت ارفلا ىلانءال ركح والاف ةصقلاهيلع صقو ةندملا ىّماق دئموب وهو مزحن و رمنب دمج نبا

 شا هقلا لوس رو اهلا-مالسالا ن ءاهلاخوا مريغصتلا اذه تدرااعا ركبوا لاق اق ابمسات انيس لاغق هكرب ناي هلكلوق

 هءاط وس نيعيس هن :رضف كنلقا نا لجو نعل ىلاقا الن عا مء ايو هما اباهلوق سول يد هللا لص

 هه[ هنع هللا ىدر ةيش رتل رك مش ىورا ركذ زوبس

 لاق ىرمزلا هللادبع نب بمصمانب ىبرهلا قاحسا نإ ميهار ا اح هءولاب نب دمج نب كرا

 نامع ةفالخ يف تنامو هنيدملا ىلا ترجاهو سمش ديعن د ةعبر نب ٌريررك تنب ىورا تملا

 * هنع هلل !ىكر

 دمي[ اهبنغ ىلامتت هللا ضر: قيدصلا ركب يلا تنب ءامسا ركذ زيس
 و ركب ىناتننب ءاهساو لاق رم نإ ادجشاتنإ جرفلانب نيسان ميلا نسلتا انما مصاالا هللادبعوبا # انثدح 9

 ا هللادبع تنخا هو ى ول نب ضاع نب لشحن. كللامننبباج نب دعس نب ىزملادبع ثني ةليتقالبما
 قادبع|تنلوق م وعلان ريب لا انبجو رت سود ”اوميلعدللا لص للا لور تسبانو ةكعاعدق ت راسا هماوهسال

 كك * ةعبس ريب نلا تنل ةشئاعونسملا ماوىربكلا ةحندخو ا .[صاعو ةورععو

 بم تااكو هنطب تجمب صل يلع لخدنا تلاق اذه. نيعنصنام اهل لمف اههتق ص تحن هتعضوف

 ا .« قريخلا 000# | مجال »

 « دبا هدنب كنطب مجال هنااما ْ
1 

 8 « املَواىفنايع ةفالخىف نعاما تيقوتلاق « بمصم »)
 ١ ةيش رهلا 7 كاد قورا قضم 6 ْ

 0 ش 5 ناي تنامو ترجاهو تءلسا
 | ه4( قب دصلا ركذ ىلإ كنب ءامسا زلجس

 * نيو ثالث ةنس لاي هللا ديبع هنن: لتقيم هع: تيف وب ةئبنس هل دلاوذ ريل للا امجوزتو ترج اهو تمللملا
 هعايضإوج- 02

 د دال

 0101111 1 ا 11اب“ 0-1



 (4ج) ١ ©6ةباحضلا ةفزعم باتك ) 6 ( نضيخلتلا غم كر دشسلاا ١)
 ثاوانتق بطملا بلطا.تجرفت بطملا ىنففاخيبط كلل تخبط نيتليلؤا ةليلب ةنب دملا نمتننك اذا تح كلب

 نم كلن تمقاقتلاق امس ر دانيال ءافش ك؛ؤافش الا: ءافشالا ىف اشلا تنا.فشا: سانلا بر سابلل بعبذأ

 «كذم ٠ ترب ىتح هدتع

 | دهب هتان يون وديع ل ل الور الوم ( كد را

 نك م 007 لاق هرم نب هن اني جرقلان نيس ان :* مهلا ن نسحلا انياهصالا هللادبعؤا 3 ايراد ٍِظ

 اهترو رسولا اوهيلغ هللا ص لالوسو تناكةكر العاق هتنضاحو لسو هلأ اوهيلع هللأ لص هللا كوبمر +

 3 كيبع انهبجوزنف هجدخ 0 " نيخ:نعاما لسودل :اوهيلغ هللا لص هلال ويفو قتعاف منغ ةعطقولاجا َة ةيضحو

 هتهوف ةحدمل ةثراح ندبزاناكو اذن ردخت مو لف 2 :رعادل تدلوف جرزملا نس كيرالا 5 ىنسو

 ةوبنلا كعب نعا غا هجوزو لسوهل اوهنيلع هللا لص 00 هللا 00

 ن. ةماس ١ هل تدلوف

 لسودل او هيلع للالص هلال وسر ناك لاق ركب نإ كه.س ىنبن“ يس نءعرانإ دن كسلا 5 13 ْىن ” دخ ْ

 * ىتس لها ةق هدهلاق اقاملا رظناذا 22و همأ ابنعا ِ كو 1

 نا 59 اه 1 3 اوه لع زف تا ىستلا لقا تلق 7 هللا ىذز نعا ا ا حيبس نع

 هلو ةيلع هللا للص ىنلا حبصا الفزعشاال اناو ةراخفلا فام تن رشف ىشطعا.او ليال ن تن ملم

 باشا 7

 ردقلا تاوائتف بطملا طا تجرفت ىطملا ىنفق اًخيبظ كل تخبط نيتليل و اةليلب ةنسدملا نم تنك ذأ قل

 بطاح ندم اذهت تلتف 1 لاو ع هللا لص هلآ لوح كب تس ةئدملا تمدتف كعارذ لع تاّشاف

 ا ذالوقو كدب ىلع لفت لمجو كيف ىفلمتمت ردا ايكو كح ىلعحسف كلن ىحس نم لولا

 * امقسر دانيال ءافش ك ؤافشالا ءافشال يفاشلا تنافشا سانلابر

 تي ةكرب نرعاما ننس
 ةجدخ جوز نيح نع ما قتعاف منغ هلا ووتر اوهيلعللا ليصملا لوسراسرو ىدقاولا 4 لاق 9

 لب زن ةماس !هلتدلؤف ةيراحنب ديزاهجوز ا وجر زها نب ثراخلاى 'ى نمديرب .نديبعاهجوزف

 لوق ملسودلا, و هيلع هللا لص هللا لوسءر ناكل اق دعب ى نم خيش نع راند نب ديعس نى بحب « ىندخ و

 ىتب لهاةق هذه لاق اهلارظنا ذا ناكوهماينعا م 2

 ىلا لبإلا "تمم هللا ىماق تلاق نعام ا يي ع ىخنلا كلام ونانب 6 ةنابش :

 لافرسوهل اوهنيلع هللا لبص ىبتلابصالف اهيل دلع دادس فايع تبرشف ىثطع اناوتمَتف اهف ايفلإف ةرافع

 : دمها نه هللا لاؤسراب تاقفلوهلااو هياع هللا لص ىنلا كنت اف ةتيدملا تمدهقف كعارذ لع 0( تأفكاذ ردملا

 | لوقتو كدب لع لفت لجو كيقف لغم ةكربلاب امدو. كسر: لع سف كد ئعس نم لواوهو: تطاحئبا

 عت 5 تاك مرمي دع ركل .(نلباح نيد ىتاا ءاعد )

 5 مار
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 0 ةيمشبل ةاراأنم ا

 تن ةمطاف راذ)
 دأ

 2 شيخي

 :, ةيطافرك 7

 «لاجملاَت

 يي او ور د مم

 (4ج) ١ «ةناحصلاةظرمم باتك5 > . عدا (نضيخلتلا عم كر دسلا )

 1 ا هيلااناو هللانا هللاهمحر تلاق كخا لثق اهل لبق اهلا نشخدج 0-2-2 نغهبا نع شحج نا ش

 هيلع هللا ضدتلا لور لاف هانزحاو تلاق كجوزشتق اهلل يف نومجارديلإ اناودتيانا تلاقفة ةزح كلاخلتق

 هى نهاق ةبمشلةأرلا نم جوزالذا ملسودل او
 ردنملا نب ميهار ربا انث غلاصلادمز ينو نعني دمج انن ةكع سابدلا نمرلادبع ن زيزعلا دبع « ىنربخا ©

 000 ماناةيربخا ةشئاعزا ةورع نع انام نبا نع هسا نع ءىمدتلا داخل نلرمعانت' ىمازملا

 تءاج سودا اوهيلع هللا لص ىبنلا جوز شحج: تنب بنز تخاىهو فوع نب نم رلادبع ة أما ضو

 هيلع هللا لص يبنلا لاف كلذيف هتتتفتافنينس عبس تضيحتسا امنا هتلدق للسومل اوه لع هللا لص هللالوسر

 ةرمج ءاملا ولعت ىتح نكس يف لستغت تناكف ىلض مثيل ستغاذق عاذه نكل ةضيملاب تسيل هذهنا 5 والاو

 هليتيرا
 #( شيب ىلا تن ةمطافركذ هج

 هاهنعتلا ىضر ملا ةكيلمو نب. هللاذبع ةلاخىهو يزملادبعنب دنا نميهو

 نب | نع دوسالا نب نامء نع ءمصاعوا انث ةءالقوبا انب دادغب  ظفاحلا ميعنب دمحا نب دم نيسحلاوبا# انربخا ف

 ما نماوح ذنم لص !زنزاتلا ل هان نوكأ ناتفاخايناتلاقف. ةشئاعتنتا نم لشيبخ ىلا تن ةئطاف هتلاخا ةكئلميلا

 ةالص لكعل او متامورق مانا رهش لكيف ةالصلا عدت تلاَمف لسودلاو او هيلع للا لص ى هلا تلا ًاننف 'قيتتاس

 *قرعوه اعاف

 م: املع هللا ىضر ليمجما ةيشرقلاللجلا تنن ةمطاف ركذ زن ظ
 دتمسانت ىدا دعبلابيبح نيد نباص (الاق)ىراخب هيقفلا ند اونارااطلابهّقفلا رضنلاوبا م انددح»

 تلبقا تلاق بج ماهما نع بطاح نب دمت ىدجن عينا ان ميهاران نامعنب نمل دبعانن طال نلمس نبا
 كب

 نومجاَر ةيلااانا و سانا -تلاق هدم كلاغ رت انف ليقف حتروسعار جيلا انو نانا تاهو تلاهك عا

 « 'ىثل ىهام ةبعشلةأرلانم جوزللنا لسوهل آو هيلع هللا ص ىبنلالاَف هانزحاو تلاق كجوزلتقاحل ليقف

 «ثردحلا نيس عبس تفسيتسا شد تنالسح مانا ةشئاع « نغو »

 4 ةيدس الأ مي ىلا تنب ةمطاذ زهو-

 00 فاخا ىنا تلاف ةشئاعتننا شييح يبا تنب ةمطاف هتلاخ ناذكيلم ىنان ا نع دوسالا نب ©« نامع )ل
 امثورقمابا ربشلكىف ةالصلا عدد لاف لس وهل اوهيلع هللا له يقنلا تلأتنف ن تنسو نملصا مل رإنلال ها نم

 * قيعوهاعاف ة ةالص لكل ًاضوك مّ

 4 ةيش رقلا ليمج ما للخملا تنب ةمطاف زو-

ْ 

 كبت تابقا تلاق ل مج ماهما نع بطاح ندم .ىدج 'نعيىا انب يالا ميه اربا ن نامع نأ« نمجرلا دبع



-_- 

 ا

 - .- . حمس كموقع هن

 « ةغذح يلا . دمج ةشيملاب هل ث دلوف ةشبملا ضراولا ةفذخ ىلا اهجوز عم ترجاهنممأ

 لسو هل او هيلع هلا لبص هللا لوسرل تركاذاو :ا ةفيذح يبا ةأرسما ةلهس نع نمجرلادبع تب ة رم نع ديعس |

 ع لجرومد |

 «ملاساةصخرناكو ةعيبر لاق لجر وهو هتمضرافةغذح يبا ةريغب هذ ىح ةفيذح ىناىلو ملا 70 رذاةفذخ :

 نيبادودممالبح دجسلا ف ىأررا ودل اوهييلع هللا بصهللالوسر نال يليبازب نمرلادبع نعت انبلا تاغ ا

 00 نءديمم نع -

 ب نيسحلان ميه.أرا ان ( الاق) نا دمهم قاق دلا' دب زنن, نا دبعو ظقاحلاديبع نب رفعجو ا © الرخا د ْ

 فس لل اح مع صح ش مس وحمل وتح نك همم تيتو ب محول يعمر

 نيتراس نيبادو دمم الحى أر لطسومل نس هللا لوسرنا ليلى نبا نعتبر ان نع ةملس نب # دامس ف |

 نع ديم نا :.عغ ةملس نب دامح + ثن. ديلا هن. ت ع هلع" تيعا اذن اف لت“ شح>ج 0

 (5ج) 6( ةءاحصلا ةفرعم باتكأل 60 6 لطيعلللا م كردتشلا ا

 نإ ىبحت نع دعس نب ثيللا ان بهو نب لادبعامم رصن نب رحب انن بوتمي نب دم سابعلاولا 6 ان دح ف

 هتعبطراذهعضرب نا اهيما لسوهل :اوهيلع هللا للص هللا ل 0 اهيلع هلوخدو ةفذح ىلا يؤم انملاتم

 ىلا 0 ل 320 ركع 58 ا يطري زعل مسا هلأ نع ةعسرو دتعسن ىبحب

 000 0 ا د زح

 ** سمشدبعى فيل مزح

 نوع ةملسنب دامجن ع مراع نامعلا ب ان ىضاقلا قاحسا نب ليعمسا انب لدعلا ذاشنح نب ىلع 4 دج

 هللا نا 1 ليحلاب 7 تيفا 3 لصل ش>ج تن ةنمج هللا 0 0 دقاق زيتراس

 هللا دبع ندم ن ميهاربا نع رمت نب هللاديبع هيخأ نعر<ن هللادبعاش ىورفلا ليعمسأ نب دم ن .قاحساا

 يباىلوماملا-لسومل اوهيلع هللا لص هلال وسر تل لول ةلهس نع ةرهت نع كييعسم خول ىيحننع *« ثيللا »

 «!ردب دهشامدعل هتفضرافهعضرب نا اه ماوه اوهيط هللا لص هللا لاوسر نا: تحب .ةاهيلع هلاوخ دو هب لح

 مس وهل او هيلع هللا لص هللا لوسر سما تلاق ةشئاعنع ء مسالا نعةعس روديعسنب. ىيحننعلال؛ نب # ناملاس لف

 مر (تاق)إ# لاس ! ةصخر ناكةعس ويلاق تين: دحلاءاللم عضرين ا ةلهسا

 ه4 بالزؤت خا شحج تذب ةنمج ةبيبح مل ١

 ا رك د اق معسل ا يلح 2
١ 

 ك4. م

 هب

 مدع .

 11 هم
 ا ارممم .
4 

 02 انا

4 

22-0 

 لقاح لوقاهنا ةنج نعهي نع شحج نب ةتتادبح نب دمسن ب ميهانرا نع هللاديبع هيخنانعرم نب. < هللادبع) |



 0 ءاعسا

0 
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0 0 

0 7 0 

 4 م بنعم لإ

28 

 ا( جز. "عقب انسلا ظلم باتكألا 0 6 12 ع نطيل مك ردنا |

 0 نوررطلا الا هتسعالاذده وررطتالو

 ده ميع هللا ىطر باطلا تبة مطاةةننا يو لفنان و رعود زنبديم تنل انما ل 7

 «.راصنالا وش

 يع تال رو غلا طم بقل جالا كن هيبن ما رك لو

 كللا دنع نا نوزاهن ذا 00 2 دادغب هيقفلا نسل ان دال -نب دجحا ركب وا 0 ايراخأ 0 :

 هنينما تناك لاق هادذح نءهنان ءماشلابب يعشن ور< وخا يعشن رح ىت دو ىججلا 2 هاربا نب همادقن ا

 هللا وسر اهلنا قاتل لسو اكن لص هللا لوتدزل ىدم ةأضاو رع ن هللا "كيع 0 ثنا

 تك ولاقسا 1 أبى تل ١. رخم تاق هللادبعما أ ّ كنا كفك لامفارلا زامو 7 اوةيلُغ دنلا ص

 رطغن الو مانا مونلاءرخ لا فك لا اقاتدلا نم لحن دق ة لحر هللادنعو او تنانير م تل 5 هللا دنع

 هللا ل و-رانعجرب ننا كشوف جرخ تلاقوهنإ! لاق مهقح ةلها ىلا ئ وهوا الدايت مارخوا
 هللالوسرأ هل لاف ءاج نا هللا دبع ثبلي لف يلع هيسبحاف ك ءاجاذاف ا يع

 ١ اهح كياع كالهال ناواقح كيلع كقتلزا م و هل او هيلع هلثا !ىلص *

 م ةبتع نإ هفب ذيع ىلا. ةأرسا لود نم ةلهزكاذ لوح
 نمولاقىريب للا هللادبعزي بعصمانثيف 9 قاحسانب مها رات ةيولابث دمحا نب دمج ركبوا« ىتدخ 9

 تناكو لسح نب كلامنإ رصن نب داو دنع نإ سمنش دبعنبو رمنإ لبس تنب ةلهس ىل نبىضاعىنب ءاسن

 نع

 #4 عطقنم ةاووهؤهنم طوس دقو: ثردحلا# ةفخصل اذافر رشللا لع تاو تاغدف

 م6[ باطما تنب ةعطافاهماو طز نك ديعس تند كيسا ن-

 د 0 قد ةوتانع نايف -ينانن نخرلادبعز حابرثتءمس ئزراا كاش ىلا نعل الب نب ناملس 9»

 هللا مسا ر س1 نل ءوضوالو هلم طل ناةالضاللوق وهل اوهيلع هللا لضهللالوسز تيمتاهنأ دنزنا

 * ىلنءّؤب ع نم هللأب نم ةراالوهلغ

 ه4: و رين هللا تبع ةدلاو جاجحلا تنب هيب ما زهجح

 #3 مك احلا هقاس واهتعاهنا ةاورنم ثا دونا: ىو

 ته هب صاعلاو رمح نب ليه تنل ةلهس وح 0 2

3 

 0 يت اعل مسعر 5

 1 لاق مسا ار ا 5 هي ةدواطا 21 3 1

 | ةناانللا نم لتستغت آل تنا'ب اطخلا نبا اي كنعانع د تل اقف انهاه ةنحضلا'ه ذه ام تلتف تببلا طس و
 ب سمنان بيف

1 00000 

 ها دمحم ةعتتللاب هل تدلو ةبتغب ةغ ذخ يبا ةارصا |

 ثمالا © 6152

 ض1“ذ#أ1011101101000000009

 1010]211111010ااإ01ا1]11110110101010]ز]ز]ز]/]/#/و/

 تينت نع نا نيو يي اة

 إب 77"

 اق ضةونح ضن48دنيئو دييسل ل



 (4ج) (ةاعملاةف رم باتكادم 2١ عهم.) تمر عت بدا

 ٍِ * مالساالا ىلع هيوسقو هتظلغ نهئرب ناك نم هنم امنا , لاق باطخللا لج لس ظ

 م[ اهنع هللا ىضر رمم تخا ليفننب باطما تنب ةدطاف ركذ جس
 لاقىريبزلا هللادبعن تءص مان ىف ىنرحلا قاح-ان ميهارا.انث هنولابزب دمحا ن دمج ركبوا 227

 تاكو تع لف ةيملرنا يزعل 63 ليق نو رن يوي نب دتس ايما نير بارا تنب ةمطاف ٠ ر ونمو

 *« ةكع تاعب انا لو كول ن

 قاحسا انث مرشخن للعانب ىمتسملا كرابملا ن.دمحا ورمعونا مث ”ىناه نإ بار نيد رفعج ونا هك

 ةرسهز ىننمالجتر فا هنع هللا ضر كلام نب سنا نع ىرصبلا ءالعلايفا نائغنب مسالا نع تنسو نا
 بجعلا لع كلدا الفا لاق:ادمح لتقا نا دير ا لاقدمعتنإا ىلا لا نفيا داعب وهو لسإ نا لبق نبع قل

 انداذا ىتخا نم اذ مهيلا رحم ىثف لاق: هيلع اه ىذلا اهيداكر و اه كمال انيبم كح نارصإ

 تحن ل لخد نبت نحب بايخ عمس انف هرج مرطب امم رقي بابخ هلل ابق ن اجر امههدنع ناكو لاق بابلا نم

 كلل امني اوان بيق اموطت 1 فءام لاق نيزك دنع اهتيأز ىلا ةنييملا ه ف امدل انتر لحب دف امل يرس

 كنه ريغىف ألا ناكنا'تماآزا رم ان دز نب دعس هنتخن هل ل اقف هيلع اتا ىذلا"| ركن دامكرو و

 ىبضغىه وتا:ةفارهجو ىذاف اههجو برضق ابجوز نع هتخاا هتمؤدف لاق ادد دش اءطو هئطوف هنتخ لعلبقافأ

 لاق رمت سعالفلاق لال وسر ادم نادهشاو هللاالا هلاال نادوشا كنة رين يف قملا ناك ا تيارا رمان

 ! لستمماذ م كروررطلا الا هسعالو سجز كنا هتخنا ت تااقف هأر قاف 5 دنع ىذلا باتكحب انكحلا اذه ىوطعا|

 هع دا اظل |

 ام ىنينحلا مي 7 ران قاس قا طن الادرب ن دما نا دال نادمم.بالملا ناد. نب نمحرلادبع# هانربخاو

 مفروتلاق توبضا ابشن ةودغا تاقىتخا ىل تحف 1لاق هنع هللا ىطز زم نع هيبا نع ياني دنزز ةماسا

 ٍْ ةفيحصب اذاؤ ر زيبلا ىلع يناباك تاخد لاق تكلا بق نافدعيف افانناض ترتك اجيال نان اهفاعش

 ه4 باطما ن رمت خا ةمطاف زقجح

 , © رمع لبق تما !ليشن نورحن دز ن ديعس 1

 ادم لتقانادمرا لاقدمعتن ١ لاّمف رمت ىق ةاااح رذا سن انعءالعااىل 1 نان 7 ماعلا نع يالا هارد 2ك

 اهدنعو بالا ا ذا حا ص اذ 0 ضفاوبمدقكتخاو تفوت رمعأب بجعلا ىلع كلَدا الف'لاق

 ةءامهلاهذه امل ةف رحت لخدقرب رسل تنل خ در ,ع سم بابخ دا رت تان .خ هللاق لجز

 ىلع ليقف كد ريغيف قانا نر اك نا تارادس جخ هل لافت قب |يكلمل لاقانني يفت ادعامالاق

 ادمح نا دهشاو هلاإلا ولاالزا دهشا ِتااَعف مامداف:امهحو بر ضف ,هنع هتخا هتمفدفأ دبش ائطو هئطوفدهس

. 5 5 1 5 

 توبعا انزال ةودعأب تاق ىتخائإ يدق لاقرمت نع هنا نع لعانبدنز ياسا #« ىدنملا قادس 0

 ملل هستطال 5
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 عل © ةباحصلا ٌةف رعم ب انك ) 602 ( صيخلتلا مم كلر دتسلا )

 1 عر خورت يف ةلدتلا ىدصالا لاق لاق ةديعوا اين زر زملا دبع نب لعأبنا نملا ندم 4 قربخا 1
 | #هريغو للا يف

 براملس ادع نوفا دان لسع يدل نايم ' لضنلان دم نب ل ليممسا ىتربخا طا

 | لادبعةنا ءافشلانع نحرل تبع ممل ىلا نع يرهرل ليهسنب ديجلا دبعزع ةديبعز.ىسومنع لالبنبا
 ْ تليجو لإ ردت لم هيلا توكشو هتلأسف ملسو و ةلاو هيلع ا :لا لع تاخد ىت> امو تثج تلاق 6

 !!تسلاىف اهحوز تدحوف نسج نب لمسح رش دنع ىهو ىتنأ تبد تاخدف 0 ةالصلا تناحمم تااق همولا ّك

 | هللا لص ىنللا امهدح اراعتسا(١) زاب ونىلناكىيمولثال ةمعايلاتفانهاهتناوةالصلا ترضح تاقو همولا تامل ام

 * هانعقرف اعرد اهدحا تاك امت!ليبحر شلاقف هاش اذهو همولا ابا ىاويناب تاقف لس وهل اوهيلع لع 5

 4# اهنع هللا ىضر ةيودملا ةيشرَقلا ةمثح ىلا تنبليل هللادبع مارك 38
 رجاه نمو لاق قاحسا نبا نعريكب نب سن وانب رابملا دبع نب دمحا ان بوتعينب دمت سابملاوا 4 اندح

 1 * بنك ب ىدع نب م نوع نبإ ديبع نإ فوعنب عافزب ةمثح ىلإ تنلىيل ها ةعموةعب دن لماع كلا للا

 رمعم ىنثدك لاق ر معن دمجات جرفلا نب,نيسملا ان . ميلان نا 70 مالا هللادبعوبا # هانندح »

 مم ةمثحىبا .تنلىليل نملوا تارجابملا نم ةندملا تمدقام لاق ةعيبرنب ىم اعن. هللادبع نع ىرهزلا نو
 هند كين غمرت
 1 هلا خلت انبابب ا عاكس ل وان رابجلادبعن دجا ان بوقمينب دمت سابملاوبا 4 انيدح 5
 تن هللادبع ما هما نع هيبانع ةعيرنب صاعن هتلادبع ترب ززعلادبعنع شايعن هللا ديبعنب ثراحلا نب

 باطملا نب رمجلبق ا ذا انتجاح ضب يف ىم اع بهذ دّقف ةشبحلا ضرا ىلا لحرتلابا هللاو تلاق ةمثحيبا
 هللا دبع م' اي قالطنالا هنا لاقف انيلع ةدشلاو ءالبلاهنم تان ححو دك رس لع وهو يلع ٍبقو ىتح هنع َناىضر

 |هلتيارو هللا كبح لاف اجرخ انل هللا لم ىتح انومتربقو انوت ذا هللا ضراىف نجرخا هللاو ممل تامف

 : تاموكات ه:جاح نم عدل 1 صسعاع 2 لاق انحورخ قر | مف هن زح ا دقو فرح | م اهارا نا م ةقرأ

 ىتح رار ىذلا لساللا# من تاق همال-ا ىف ىتمطتق لاق انيلع ةنرح و هتقرو: اهل ارمع”ترارول للادبعاباإ 7

 لب انه نا هرايدجاف بوث يلزاك كثب داعالا بل رعس ف دجو دقو )|

 4 هو دعلا ةمثح يىلاتنب ىليل روح 5-95

 * هللادبعما ىهو ةعير نب صأع اهجوز عم ةثيطاىلا ترحاه

 نع هع . دنبسماعنب هللادبعنب رزعلا دبع نع شارعن , هاديبعن ثراملا ننعرا دبع ىنثدح # قاحسا نبا »ف

 يت> رم لبقاذإ هتجاح ضمب ف ساع بهذ دقو 1 3 اىلا لحرتل هللاوانا تلاقةمشح ىلاةناهمأ نع هسا

 هللا لمح ىتحانو مر هقوانومتذ ا هللا ضراىف نجرخنا هّللاو من تاق ق الطن اللا هنا لاَمف ءالبلا نس ىنانكو ىلع فقو
 هب دخ صاع ءاذجانجو رخب ىرا امذ ةعانقو قالا ماهارا نكا+ ةقر هل تبارف هلا مكب لاف احرخأتل

 «باطخا لج لس ىتد تأر ىذلا لب ال لاق م تاق همالل-١ ىف يمطتفلاق

 ةمطافزلؤح



 و حو

 17. دس

0 

 (غج) "مد لانو ل بانك 2 0 + ع لطفل مم يشكر دعشلا إل

 اهيتملع 65 نحاس هبقرال اقف ةيلع امض عاف يلع ىض عا: لاةقءادشلا"ل-و هل 7و 1 هللأ لص هلل[ ل وسر ا

 «نيخيشلاط رش 0 اذه« باتكلا

 ىلانب دْماَح ان قاس علا بوعي نبدمح هللا دبعوا (هانثدخ ؛)هءدج نم ناماس يركب ونا# هقيس دقو:

 ىدنكلا نايَلَس ث ترك نع ىدنكلا ]ا كاديضلا نب حارملا انث ىزارلا نامل -نن قاحسا انث ىرقلادماحأ

 هللا ةسهز ىب دخا شررق نملجر ىلإ ىف قاطنا تح مع هللا ىضر لعن 0 نيىلع ىديذخا لاقأ

 0 . ىلع هللا هبجو انيلعلبقا 7 هنالص نم ةمثح ىلا نبا غرف تح هنمابب رق ىلصن وهو ةمث- ىلا نبا

 ءاجنآ[لف ها ةيقر قرتتناك نيكو د م لاق ةيقرلا ناشىف كنما نع تركذ ىذلا ثيدحلا|

 قرالسو وهل اوهلع للألم يتلا اللام لسوهلاو اوهيلع هللا لص الو بع اما يش ا يار كلاق مالسالا ْ

 * لج وزع هللاب ك رش : نكيملام

 نيثداثو 2 يدم ءالم ا لدعلا دهازلا رطم نب دنت ن رقعج ن دمك رعوا هبحو لع تددحلا * م 2 ا

 نام ىنادح ىورهلا قاحشا وأ هللاديع نل 2 ا” ىلع اولا ذل 0 5و ا نتا ا

 هين ١ نع ناماس َن ناهع 8 0 نع يبا ّس دح ىودملا ىش س رهلا ةمثح ىفأ ن 0 ناملس ن 00 ناي ن رم

 هل او ةيلع هللا لص ىب دنا ىلا تراه ا أهناَو ةلهاجلا فقر ا ع ١ هللا دتع تنب ءافشلا هما نع ١

 لان كيلع ا قاع تار دقو ةلها ايف قر يقرا فامكوا 21و م تلافمف هيلع تسال

 ةلفالا حيفا و نيح بولص هللا + .ةيبلا ةيضافخ ملعوا+ قرا لاّقق ةلمنلا هقر ام تناك ةلغ اهَتَص رهف ايضا |

 اناككم همضنتو تأىص عبس ا 2 قد 2 سانلابر نسأبلا شك | مهللا اذدحلأ رضنالو امهاوقا

 *« ةرونلا لع هيلطتو رجح لع 1 م افيظن :

 ؟7 مهفاف هندج نع ركب ١ أنا رك ذل 1 كثتدحلا دا ا يف نكلو فا 51 لاق اذكه )١( مرك»

*) 
 مخ )4 )ةصقح اهساعو هيق رالامف ,هيلع تدطرعف لع ءىضرععالامف | اهاعدف.ه ربخاف لسودل او او ةنلع

١ 

 هندج نم ركبوا ةعمسلدقو فاما لاق *ةمثحيللا نب ناماسن.ركيىلا ةديج ع اوشا ىري رى ىلا تعصم لاه ٍِظ

 لجريىلا قاطنا يعنيجطا ني وعى دبي دخالاق ىدنكلاناملسن تار ك2 ءىدنكلا كا احضلا:نءا هاور ءاهشلا

 تناك اهنا ا ىتتدح من لافةقرلا قكمام .ءعتركذ <25 ىذلا ع 1 ينان .!هللاق : ةرهزونم

 قرا لاف لس وهل اوهييلع هللا لص هللا لوسر يصاتسا ىتح ىقراال تلاق مالس الإ ءا2 تزاايف قرأ

 «ةهسان كرش 2 نكي مامأ

 هنأ 00 نعيلأ ين كح 0 ةمثح يلا نبنامع نوم نا 0 ىورمهلا هل هللا اديغر 4 عيهارا 3 ْ

 ترا تر ًاردقو قررا تل هللا ٍلَوسَر انَتَلاَمَق كى ءاهاوةلهاطاق قار تناك أها ءاقشلا ةضأ نع

 دوع ني بولض هللا 2 ه2 4ع رملع لاق ةلملا اهيقر 56 ةلعأ ايتيط رمف امض عا لامفكدعا اهضرعأ ْ

 اناكم هعضنو تايض عبس مرك دوع لعاوب قرتتلاق سأتلا بر سابلا فمك اميل ادخارضت الواوها وفا نم
 * هفرعرلق نامع نءنزيعم نل ننالثس(تاق) * ةرونل ]لعهلطناو رحح لع هكلزن محديظن :
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 تلا ةمملا ما ض هما يلا نعو *اه ربط دنع لصتاو لل#تنتم اهل ارقا مليا دعش ل .هف ةبضا دهتسملا نعل وهل اودلع

 كح رخخ الج 0 هنمشتع تلا نب نب : نامل نب ردح ا ىف ها كبح ديءس نب دامت“ نت لبي هما 593 0 00 دس م :

 (41ج) . "عةادضلاةفزءمباتكا) مسالا ( ضيخلتلا مم كر دئسلا ١)

 شقت لاةفةنض ادتسلا نع لسوهل او هيلع دنا لص هللا لوسر تلا تلاق سيق ت نب ةمطاذ نع رباج نع ريال
 ٠ للا ههنع هللا ىضر هيلو مادبا بالزلل 8 اربط مق ىلصي و ل. دعتماهت ارق ! مأنا

 اني ان 7 ١ فامملاق ا»-انب 5-5 بوهعن , دمح سأ ملاوبا (هانندقل )ةملسوا 3 ثردحاما ١ ١

 مايا ديشتأق ةارعومامأو سالك كل 5 ريل لل تاون تاو اان تلاقف ل.بوهل او هيلع هللا لص لا يع

 : * ىلصتو بون رفثتسسل جلست مايل رقأ

 ندمح تادبع ءأ أن رم تلازاوا..ندحا راس مان تكا دوت ن 'ء دمج '(هاب ريخاف) ةثئاع# ثيدحاماو د

 ست ةمطاؤزا اعاد عر ةفلاع ,ء هبا نع ةورع ن ماكه ن ءدب زا نب دامح انب عب رب نب هللا دبع |

 الل ىو كلذامالاق ل 1 دافا ريطا الف ضادتسا يأ ِت تادف مإ يا بلع هللا لص ىنلا تتفثنا |

 ظ | «ءوبضولا نم ادحاو لسغو(١) ضيا
 ه4 اهنع هللا رضرةيش رملا هللادبع تنب ءاهش ! رك 3 جس

 اء يع كنا ع نب بمصمان.ىف رحل قاحسانب مييهارا ان هولا نبدا ندمت نكي ١. 4 ىنث دي

 ةمئتح يلا نامل ما ىعو هللاديع تنب ءافشلا ل- وهلاو هيلع هبا لص نإ كو سر نيد ١ ىئاللا نش رقفانن نمو

 3 لمادا كاما : ركبيلا ة دج ىثركلا

 هللادبع تنيءاهعلاولاةر معن دمجاشا جا حرقا ني نيسملا ا /مبإسا نب نسما ان ىارصألا اللا دبعوبا م انلدح 9

 * رف او «لعدنلا للص هللا ل وسر تسدانو خيتفلا لبق تدل

 ا 5 يدع رتل ا ن 3 أنا 00 7 نب ليم! ان م اص نع يبا

 هللاو تالف قر لا. 8 ا ةلمنلا نم يو رس هنلأدبع كش ءاهشلا ن 5 دف ل هن تحارخ ر أضن الا نم

 ع دق ءاهرعلا تاق فى دلاب هربخاةلسوهلا اوهلع 5 لص هللا ل وسما يرادصن اللا بهذف ةيلادنم تقام

 للا ناو : لب ىغ 6 انها ] 1 هلل إو ا فى ادكه لا 0(

 * ثرردحلا نعادتس "ناك ]ادق تتفتاسأا سقت اب ةمطاف تءاج

 «تردحلا ضاحتا ىلا تلاقق تتفتسا سيق تنب ةمطافزا ةشئاعزع هما نع 4 ماشه »

 ْإ سكي ةيش رمل هللادببع تنب' ءامشلا زو

 4 2 هلاوهلع هللا لص تلال يسار تعيابو معافا ل |:تملسا'ى دقاولا م لاق »

 ! تت ةمطاذ ت ءاح تا راو امنع هللا ىر ةماسما نع نحرلا 2 ةمل-ىتأن 5 رضنلاى ا اس نع 2 هللا دبع
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 هللا لاصتللا لوسر ,ىلآ بهدف كيلدكو تبق أمدنلا و'كلاقق الأفق  ةلمعلا مقر ١ :ءاهشنلان لدف هع 5
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 (4مي) '(ةاحملاةف ريم باتك) 6687 .( ضصيخلتلا عم ك ر دتسلا ١
 هملعا هللاو ريبزلاءا ةيفص ريغ باطلا دبع تان, نم لسادق نوكيا ةورع نب ماشهر كنا دقو هكحدق |

 -ه: لسوملاو اوهيلع هللا لض هللال وس نع نورىاللا شيرق ءاس نمو زج

 بسلا اذه ةحصب ( ىنثادح )ررذ نب براحم نب نابيش ناورمع ن لثاو ن ةبلعثن بهو ن نسيق تن ةمطاف

 *ىريزلا هللادبغ نأ ب ماعم ان قرأ قادس ن .ميعار ربا اننةيولابن دمجا نب 22-6

 نع ةانرلاي ان اَيرْيخا :بهونا'ابنا أنامكملادبعز للادبعن دايك : ابار جب اند 9

 يهواجلع تررف تقلط 2000 انف كلان ا ا هسا نع ةو يعن ماشه

 أه ما لول اوهيلع هللا لص هلال و_سر نا انيزبخاو. سيق ةمطاف اذن ما اولامف ماع كيذا كنف لك

 دقلهللاو اما تلكف ةورع لاق كلذ نوم سما هه لجا ناو م لات موتكم < م! نا ىلا مجوز امتاط نيح لقتس نا |

 كلذلو اميحاب لع فيشن شحو فتاكموي يف مجوز مم تناك ةمطافنا تلاقو ثيعلا ذشا ةشئاع كلذ تباع

 5 ةقايسلا هده هاجر ' ودان :سالا حيح ثيدح اذه 5 اوهيلع هللا لص هللإل ور اهل صخرا

 طرحات اطعأبا مب رج نإ !نع قاز ىلادبعأبلا ميهارإ 3 قاع اي لسماع ندحت ( ند ظ

 موزخم ى نم لجردنع تن اكوهءربخا سيقنب كادضلا توا سبق تن ةمطافنا تباننب مصاعب نهراديق

 رم اتساف بفايفس ىبانب ةيواعم ومهج ونأ اهطخ امدع تضقتنا الف ه رخايف لاق وهلوطب ثيدحلا ركذو|

 ه كيلع فاخأ ىتاف ذ ميجوبا اماو هل لامال ا اما لاقف ل. سوهل اوف هللا لص ىنلا

 « زن ةماسا تجوزتفددز نإ ةماسأبى صاف

 نددمجا نوللادبع انثدادغبب ىبطخلا ىلعزي ليعمسا (انثدح) سيق تن ةمط ذنع هللا دبعن راج و وردقو ©

 نكون ن نانع ىبضلاناهلس ن.رفعجانت 0 ةيعب نب بهوان * (.الاق )لهكن سودبع َن دهم و لبزح

 هه: هنا 3 ,ملا بهو ن سيقتنب ةمطاف وس

 تّةلط كلها. د نا كاما لد رز[ وه 1+ تاج هينا نع ةورعنب ماشه نع ء م دازلا فان

 هيلع هللا لص هللال وسرنا انيريخاو سيقتنب ةمطاف اني سا اولادف اييلع رشاد تبءف لمتح هو العَت ترو

 تالاقو ةغئاعكلذ تراعدقل هللا وأما تاق نهم صا ىه لجا لاف امحوز اهتاط نيح ع ل اهرمأ لس وهل او

 هيلع هلل لص هللا ل وسر اهل ص خرا كلذلو انعا ىلع ل ش>و ناعاف ابحوز عمت ناك ةمطافزا

 ' 0 ا هلم وهل او

 لجر ١تحب 1 0 2 ثا ةمطاف 5 7 00 2 2010 ع اطع 93 # 0 و

 «دزن ةمأ تامر ةمانم 3 5 فانتا لوط زمام اماو هلل 5

 هللا ىل صئنلا تااس تااق نسي تنان ةمطافخ نع رب اجن نع ديبزلا ىلا نع جد ,ج نا نع ء.تاهاسن هنو
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 4 .ةءاحصلا ةف رمم باتك١) 60:2 1 6 صيغلتلا غم كر تلا )

 : بما هكدح كااط قات "قاهم' نأ انغو هللاذع نءضابغن !ىومتيرأ 1 ءناملسن ةمر 3غ نغةها دبع

 تراسل مل بروش لستم كوس رلاتغ 6 )ترحجا نمل هنا يلعى ا نا امعزرب هلا لاوس ع ع

 ىرودلادمح نب سابعلا ان“ بوق, نيدمح سابعلا وبا ( انندح) 'ىناهما نعسايغن هللا دبعا # ثلا ثيدح 1

 بل طيباتنب ”يناهما نع سابع نانعءاطعنعىراسلا عام ديلولا ننادعس انثىقاذستملا رش نم تر سسمل اان

 ىقدنع نأ: تلتف امئاج ناك و هلك اماءط كدنع له لسوهلاو هيلع هللا ٍلَصهَللا كوز ىل كاق تلق اهتعهللا ىضر

 تلاّمف ماذا نم له لاقف حلما اهلعتزثنو امر دكك اهيمله لائق كيلا امم رقا نا:ىيحتسال ىت اوةساي رسكتل
 معن كة مت ىلامت هللا دمجمش هنم لك اف هماءط ىلع هبصدي هتثخ ايلف هيماه لاق لخ نم “ىثالا ىدنعاف هللا لوسراب

 4 يلاهوا نعايهنع هللا ىذرباطكلا نبر ين هللا ديعىوردقو# لخ هيف تي رفق الاف اه ماا اب للا مادالا

 نميكح انن ناماس نب ىفاعملا ان . دينا نب نيسلا نب ىلع اننادادغب رجاتلا زارا ىسيعن ب نايف د

 0 اه ماىلع ل- 0 هيلعهللا [ص: هللا ل وسر لخد نو اهنعللا ! طز رمي نءا نع ل نع ةبقع نب ىو نعمه:

 « اهع ماب :اميغ دا مادلول ثيدح: ىو ردقو ها اقبرشف ةقلعم ةررقو

 نبدمو بعصم ىتان نيسحلا نب ميهار أ انن نادمهم ىدسالا ظفاملاديبع نب دما رفمجوبا# ىلربخا 9

 هدج نهي نع ةريبقن ة دمج نلوم نبدنعس ىث دنح قيتعغلا نبةللا دبع نب نامعان (الاق) داورن هللا دبع
 هللا سول ا او هيلع هللا ص هللا نواح لاق تلق فكل طىلا تن "اه 7 (نضا قبس لاقةريبه ن ةدغج

 ةناقسلا مهفو ةناجحلا مهفو ةوبنلامهف مدعبادحا اهطسبال و ميابقادحا اهطحمل لاصخ عبس اشد رقلضفىلاءآ

 اهف كرشب ب -مهفتازيو مريغ هدبعب نينس رشعدللا !ودبعو هللا الا كرو ديالو و ليفلا لع مرضنو

 # شار 9 كالت الم ريغ

 1ناندو , هللا دبع ندم هللا دبعوأ ( ان دح ) ياه ما هتدج نع ةريبه نب ةدعج ن .ىبيحن نع # ىور دقو ©

 خ2 نع بامختن لالهوعو ئدبملا ءالملاى ا نع رمتسانب مين من نان رصن نبادم ن 6 «كدحلا اههاذلا ||

 0 همم هطعلا» هيلا - 0 كلا واع ممأ هنادج ن نع ةريبه ن ةدعج نإ ىو

 * ىلها شي عقم اناو ليلل ف
 م 1 تاطأ أ ديعتش ىورافانم ديعنبمش 2 َْن فاطملا عام ءاسن نمو ع

 * اهيعهللا ىطضر مو هلا او هيلع هللا لص هللال وةترتاميىدحا ىهو

 | انث جرفلان يبا انثى, الا تسمي مهملان نسما انتىنامسالا دعا نيدحت تادصوا « انثدح ف

 كن هللا دبع تنن ةري# ن ءت َ ةماس ىنادخ مل كف باطلادبع ُثتثد ئورا 2 لاق ر < نبدمح

 كثردحلات اق# تقول ااركت اا نحضلا طارت ال ندم نق تناك تا ةارجنيناتنبةرب نع ةردعا نع

 معلا ادهيفمدقمىدقاولاو ذا اذهن ور دلاهاور ثيدح اذه الا لاق « لم اّتفانهاهديمن الف ةركد صا

 1 |مباتاق هبا ىلع ىانإ معزف 71 نيومح ترحادق ىاهماتلاق ناب لل. :> نزادنسم ف هحيضوت (1) ١

 «ثيداحا ةدعامل فاؤأا قاس تلقت رجان م ان رجادق ثيدح «ىلاهما نع سابعن 1 نع بي رك 4 ىورو ©

 ا



 (؛ج) « ةءاحصلا ةف شما كرا 20+ 2 6 صيخلتلا عم ك ردتعلل)

 ٠ةضابكر ناع فرط اننا 1 اقل ونيف تفلامونيصلا لصدق

 اها ركذامفو لاق رمع نب دما جرفلان نيل مهلا نب ندنحلا ان ىناهيصالا هللا ديعوا # انت دح ه |

 0 ب ةريبهةمم ماقال ىحون !لبق'ىف اهما 5 ااط ىف ١, همت ىلا ب بطخ ل -وهل وهل هللا لصدتلا ل وسر ْ

 نااب لاةو ىتتكريو ةريبه تجوز معا سو هلا 3 هيلع هللا ]- صىبننلاهل لاَمف ةريبه ابجورف بهو

 1 ا |مطغت ةريبه نيبو اهنيبمالسالا رفق, تنام ٠ مركلا ىيفاكي مركتلاو مهلا ترهاضانا ْ

 امام ىنكا مالسالايف فيكف ةلهاملا يف كبحال تاكيلا هللا وتلاقف ف اهتنفنىلا لس و هلا هيلع|

 «ثريطاكوذؤ نا هركاذإ

 لجو نعهللالزا 3 ينرذعفهيلا ترذتعافل وهلا اوهيلع هللا لص نال وسر ىببطخ تلاقا هنع هللا طرى لا هع نع 0

 رجاهاملىل اله لحا لذ تلاقكعم نرجاهيباللاهلوقىلا نهروجاث ب !ىناللا كج اوزا كل :ال- انا ىبتلاا ماابي ْ

 * ءاملطلا نم تنك هعمأ

 باهؤلاديعانت تلاطىلانب ىيجان (الةرلدعلا بوةعين لضفلا واو بوم نت دم سابعلاولا # ان دج » ا

 ىحضلا ليصيال ناك يابعن !نا:ثراملا نب هللا دنع قفانل وفصن بوا نع 4 سصعىفانب ديما هاطع نا

 هيلغ هللا لص هللا لور لخذ'ىناهذإ تلقف هيانيبزبخلا اع سابغن اى ريجلاا ل تاتف “اه ماع ةانلخ ذل تح
 تفرعافنيح وللا نينامتأرقدقا لوقت وهو ساب نا جرفت تانك رام :جفحلا يال لصف ىتتيف ةروهلاو ١
 د
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 َّى نضايعيفريخا بهو نبا أيام 58-5 1 دبعن هللا !ديعن, دم (ب 1 تاودقعلإ ندم نم انعل او . 5 دح -

 جو

 ىلددق ل وهل او هلال لئلا تيارت 3 6 اعلا يشوةنج اق :رعة سم يلا نعىربقملا نع # بذىبانا »1

 *« تأ ا 2 ةف رطل فكلاخدفق دحاو بوني حفلا عون حب معيصلا' ١

 هديت جاها 1 قلما لاف كلغ

 مل وهلا اود لع هللا بح هللا لاؤسر ل اخد تلاع هب اتيربخل اهعرسانعغن | ىرب 31 اهنذتو داع ماىلع هلئاجدا ا

 َّق !اديلالا الص تف عاش نيحولل' نيام تال قو هو.سابعن | جرت تاعكرناع ىجضلا الط لصف تب

 قا | الالو اوتنملاب 5 ةعا اسلااالل |

 حاصلا نع ىبشلان ء ليلا رسا نع ىس ومب هللاديبع انث دوءسم نب ديعس انت ىويحلا سابعلاوا # ان ربخا 2 ٍْ

ن و ل قئاهمأن نع اصلا نع ىبشاان رع # لدار مسأ 9 3
 55 دحا يو1 اوهلع هللا ي

 كيل كامو يت اللا ةلوقيلا نه نه و - !ىناللاكجا وز كلل ان نلا| نانا نلآ لوا م مقر دمقديلاا 1

 ع ىجضلا ل مب ال لك سائيع نال تر اذا سي اع نع ف اوفعن بولا نع © هوم ىنانإا أ

 |لشودل او هيلع لا لسم ىلا تم أر تلق ةاهنع هللا ىضر. بل طولا ةئبا 'ىناه هما يو هتاف نع ةوصقا نع

 3 نهللادبعىور دقو :ف ا ةداص هذهسابعن !لاقمق ار وار مالا و ىشنع 86-2 ةعاس >4 2 ءالا ةذاطلا
١ 

 مم
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 لبجو ا مملعمجهذا ب يب ىف امو ف نولصيو ل يو ًاضوتف حبصلا س .اغيفذ وجرخلاو اكو حيصلايف ملا هلطناذأ ٠

 000 هل آو هيلعتلا ىلصهَلل' ل وسر تاما رب او مص ولاتق مهناوشطبق جم اههس نم ةدعو تل وأو ةب دعو 5

 : 0 اًةددوقتواو هودخا 5 هد هن رضف لبجحلا ىلا ريت نب بيلط دمحتو مهسفنا نعاوذ دو قودانو هناوملكلو

 0 ءش نازاطان تناك هرصا'ربظ نافةهعتماو ةدضعاق كا 0 نادوذ مهف كلذ ناك دق تلأق تلطملا د عندإ'

 « ىدقاولا قب رطنمةلي وط ةصق فا وا قاس م (تاق)و دقاول دنعالا اه.ال-| دجا 1

 علا و تل ف قئزخد

 .سعهش دبع ن.تط احوريسمم ْن تيلط ىعف ىثمو ىدارف اولصف باعشلا يلا اوقرش رصعلاّت قو ع احاذا

 ممومرف نيشحاف اناكو ةيطبقلا ناوى ديصالا نا مملع مجهذا ضعبلا ىلا رظني مهضعب دانجا بعشل ن ولصي

 ربما محللاو ركذف طيممىانب ة ةيضعو تمالاباو 0 و راسل اهو افرضناو احرخ تح ة ةعا 55 ةراجملا

 اضزعراص وأ دم ما دق تيلط كنناىلانيربالا نلطلادبع تسئور اللف ةيخانأ 065 هلح تح تمل وا

 دقو اولامذ للامن هللا دنع نمقحلا) ءاحدقو هلاخن !نع بالموت تيلظ ابا ربخ ترلامف تماس دةىوراتناكودل

 2 تك رواد كفانالو كلاتع لامفاهلع لْجَد َيَح لبقافهريخاف بمحل ىنا ىلا مهضعب 0 كله ان تعسا

 ,نولوم م طاق ترعلابةقاطانلو لاق كل رخآن اتردعادق ت 57 5 ناو كني دل اع نوكتوا هعمل اج لد نأ

 * تحوا فرضنا مثلاق ث دحم نب دب ب ءاج هبا

 ه4( باطلا دبعز. بلاطىبا تنب ةتخاذ قاد مارك ذ ]وح

 »هل .او.دمم لع هللا هن رق هدا او هيلع هللا لدشا لور مغ ةنبا

 دنه اهمسا بلاط ىلا تنيىاه ما لاق لبنح نيدنحا انث دمحم نب لتضفلا انث نسل نب لمؤا | نب دم 4 يب ربخا ف

 رابخالا تراون دقو قاه ما مسا هنعهلل ىضر هللا ديعوا مامالا رك ذا ذنكه مئاه نب هسا تنب ةطافامماؤ
| 

 « ةتخ اف اهبمسا نأب

 ةماعلا نعانا 1 ئ ناطلا وادا انثي اما ازعل لذنلا بتوقع اومن ) نري و (

 نع : تكا رو 0

 1 باطملا كيع تن ىورا ري

 - يلع تح بلاط يب تن يناهعا 1

 ميلان هللا 3 ,نب دمسان 29 الدم 3 ىتدقا ول هتلادبع ىلا 1 اسمالسا دجاملو

 | ةر نعةردما نع تمكن هللا ديبع تن ةريمم ع نع تخن ةيلس ىتدح رم ن دمح انت 00 نديم

 | وهل اوهيلغ هللا لص هللا لور ذاكو ثقتولا كت اهنا ىلا ةالص ركتنال 0 تلاق ةأرجتواتن

 كيش يش تا  ي  ييجسا سعي

 9 فيضة سيسسا:شت

 نبا» كنف



 (4ج) ٠ 06 ةءاحصلا ةفزمم باتك 2: 6012 ( نضيخلتلا غمكردتنلل ١

 هل اوهيلع للالص هللال وسر ناكو تلاق دحا نوعم سيلاةولخ هلها كرت نكحيجل ادم نا انملع دق نرلوش

 مجر اًذاف نصحلايفا ءموهو يلسوهلا اوهيلع هارت للا أ ريبعتو عمذأ دع دعو 11 ل اع 2 نا و

 س رءبوهو ةرفص دش دقو ذاءمنب ديشاتا ش موهو ل -وهل :اوهيلع هللا ىلص هللا لاو : عج جرام هءارو مجر

 لجر اني رفةيفص تلاق ماس وهل اوهبيلع هللا ىلص ىنلا يف دن+ نيح نايبصلاو ءاسنلا 3 بح نراممب قلك

 دق وانتاروع لعل دمنا هنما الو ىر ا”نصحلاب ىدوولا اذ هنانا 35 5 فرط ل. دوم نم

 دملهللاو باطلادبع ءتناكا هللا رفغيلاكذ هلتقاف هيلا معف هن هرادكاو 1 ةئدلاو اوهلع هللا ص هلل! ل ويسر انع لغش

 تازنمنصحلا نم ادومتتددخاو تزحتحا ائيش هدنع راو كلذ ذلاق اهفةيفصِت لاق اذهسحا يملأ ام تفرع

 هيلسانا ىنعنعأ هيا هيلتساف لزا:ن ايجااوتب اعف نصحلا ىلا تعحر 5 هتاتق ىح دومخلاب هنن رْضف هيلا نصحلا نم

 *هاج ريو نيخيشلا طرش ىلع حرحص ثيدح اا ده 0 ةجاح نم هبلس ىلاملات 2و لجرعاالا

 هللا وسر ناكو تاق دح | نوعم سيل اذولخ هلهأ كرتبل نكي ادم ::راثانماعدف نولوق مو! وعضعضتف مولع

 نصخلا يف انعموهو مو هل اوهيلع هللا لص هللا لوس ر عمن اس> دش نيكر ثلا ىلع دتتا اذاءاسوهل اوهيلعهيلا لص

 ةرفغص دخاد_قو ذاءمن. دعس انيرش موهو مودل اوهيلع هللا لص هكر عج راك ءارو مجر مجر اذافإ .

 «زمنر وهو ماياب كلذلبق سرعبوهو

 لجالا لع اذا توما ساب إل 6 لج ]سما دبل البلق البم
 « حصص د اذسأب يور ,دقو ب ع *مويلا كلذيف ةنم لجاالجر تيارا ارث ةشن أع - تلا

 انا كوع اسسو ةووعولاو تاطلادبع ثنب ةيهص نع هس أن نع ةورع نب ماده نع ر ريك ن سد

 اع للغش دقو أذ :اروعىلع لد تأ ةئمأ 3 00 1 تاقف نصحلاب فرط. نام ىدووأنبر 5 ملسوهلا اوهيلِع

 انا أمتق ع دق هل هللاو شلل ع تشنبان كلهللا رفغ ل )ادق هلتقاف هيلامعف هياحصاو لح هلآ [وهيلع هللا لص هللا ل وسر

 ,لاسحإب ت تاّقف تءجرم هئاتمفد ومحلات - رصف نصحلا نم ا 0 ادونءتدخاو ل زحتحاف ت !او اذه تحصن

 هللا نلف ينلا قد 5-0 نيد قانونا ءاسنلاف ايون هواري تاك نا مح نصح 3 اذى الحر تاق ةأرسا 2

 0 «زجنر وهو ماياب كل ذلبق
 د : ع

 لجالا لح اذا توملاب سابال *. لججاجيملا قحاب السياق الهم
 مث“ | دانِسالا اذبم برع ريكح ندح اده# مويلا كلذيف هنملجا الج رتار اف امنع هللا ىضر ةشئاع تلاق

 0 * حير دانساب يور دقو
 اه 1 م

 نأ ن يلا نعاؤو نث نب ماشه نع ء ريك نب سن وانت راما دعو نب دمج ال“ بوعي ندم سابعلاو ءا © ةاننح وف

ا انا لو | ردسؤسو نو باطملادبع تذب ة ة.فص
١٠ص ح عرافيف تنكالج ر تانق ةأسمالو

 علا ١ 2 0 ناس ن 

 اننن ةيفض ا لن : لوو رع (تل)(مع)ةهاح نز 4 قديما لا اًمف لجرهباالا هيلع نا ع 1 هافهيلسافلز



 64ج) ٠ (ةباحصلا ةفرععباتك) عبو .ع ضيخلتلا عمك دتسلا» ١

 1 هج لو هل اوهيلعّسا ىلص لال وسر تامع باط!'دبع تانبا ركذ زو- 8

 «نيعمجا مهنع هللا ىضر ما وعلا ن نب ريبزلاماو ةزح تخا (بلطل دبع تن ةيفص)هتع نلف هنر راقاو همي تاو 0

 اهو رع نع دؤسالاو ١ انثةعيملن ا انثىلا انيدلاخ نورمتن دمخح ةبالعوناانث ىدادغبلا رقمجوا# انريخا | 0

 1 .!و هيلع هللا ىل و لاق ةيفصالا مالسالا باطلا دبع تان .نمدحا كرديجل لاق ريبرلا 8
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 هي هماوهيال باطلادبعن . ةزهتخا ت تناكو دام

 .ديعسأ نك ىلا ىف ١ ريخأ رصع ىبتعلا ةواعمنإ نمعمولادبعن دمت 0 لوا رفظم ندب 2 ىندح 9

 كذاب تب :تنفو وموت ىو نيرشع ةنسماوعلان. ريبزلاءا باطاادبع تنةضد تقول ريقعن ربثلا ن ١

 ا « عيقبلاب مفدو باطما نب رمح ا ملع لصو نيعبسو

 تنل ةيفصو لاق رمت نري دمحشانث مجرقلا نب نيسملا انث مهلا نب نسحلا ايلا 0 1 وا 4 انث دح ١

 باطلا دبعنإ ةز جتخاىهو بالك نةرهز ن فانم دبع نب تيهو ثنب ةلفها هابماو مثاه نب ب لاطلا كي

 |املع فاخ م 6 ب و ةيمأ نب ب ر > نب ث راجلا ةيله الا ىف | ىو لكفسال 5

 هل اوهيلعتلا لصتلا لور :تمنأب 0 اودي ديعو نا تنلأو ريب زلا هلت كلوف كام !ندلب وح ْن ماوعلا

 م ودل اوهلعأللا لص لال وسر نعت و وسباطملاز م ةفالخ َُك هدمل تشاعو 4 دما لآ ثتارح اهزلحو

 ميهارا انئناذمهت ظفاحلا ىدسالا كلملادبعن ديبعن دم ن ميهارانب ديبعنب دجا رفعجو ا # انرتخا :

«* 

 اه دج نءاهتبأ نعريب ىلا نب رقع تنب ةورف ما انّ دح ىو رفا ميهارلا نبق احا انثلب زب د نبنيسحلانا
 هءاسنلءج ق دنملا ىلا ج رخال لسوهلآو هيلع لا لصةللالوسر نأ تاطللا دبع تنب ةيفص ةمأ نع ريل للا

 .هيلع 00 تاس ىلا ةريغنو متل مطالا ىلا دوهملاءل ت تنانين قرومعم لعجو عراف «للاق مطايف

 كلاذ ناكو لوف كلذ ناكام هللاو لاقف هلتقاف هيلا ناسحاي هلت اقف انيلعمط الا نم ناسناقرتف - و
 ارح ْطو هللات مقف هطنرفىع از دلع تفرسلا اذهطبرا هلت اقف مضوهلا اوهيلع هنلآ ل ىلا عم تكليف

 _حجوممصم»

- 
 ىد>

 م مو هلو هيلع هللا لمص هللا ل وسر تاع زوبع

 -# ةيقص زج-
 ريفع نب ديعس لاق ةزمح ةفيقش تناكو اهاوسهبامع نم مالس الا كرد ريب زلاما لس وهل اوهيلع للا لص ىنلا :

 «ةهنيدلاىلاترجاهو دايوخن . ماوعلا م هيمان ببرود نب ترافل ةيلهاملا 3 اهحوزو نب رم 3 ترفو |

 هلال وسر نا ةيفص هما نع ريبزلا اهدج نعارم أ ن نع ريب لا نب رفعج تنب د دور ما د « ىووفلا قست ٍِه

 تراني ناينح ل]كرمعم نلعجو عر راف هللا هن مطا ىف هءاس لعج او نيم لا جد خامل لسودلاو او هيلع هللا لص

 لاق هلتقاغ هيلا م ناسح ايهلت اقف ناسا قر ف ل ودل اوهياعسا لص نزلا ءاسإ ةسغن زوفتل مطالاىلا دورللا» اجا
 هطب نفىعارذ لع فيسلا اذه .طبرا تاقف اسود: او هيلع هللا لص يبنلا مم تنكس كلذيفذاك ولو كلذ يفامهللاو: 9 اهم . 0 م هو خت ١

 هلت يم رف هِسأر تدخاف يف كلذامهللاولاق م, اع هب مرافهيذاب ل لو هلد امِف هتمطق يح ةةيض ارتيرضف هيلات مف
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 000 ل 00077
 ) 04 3 0 4 اويعلا ف رعم ثاتك 0 2 4 1 صيلتلاعم هلو دتشاا)

 ديعسن. ىدحن نع لالب نب ناماسان”حاسملا فيعسنب رابجلا عانت ىنا انثىضاقلا ليعمدانب ىموم 4 انثدح ف

 هيلع هللا لص هللا نأ ومو ل و حور ردو هاربا زك 3: رحت ةقر تنام لاق ا

 * هأج رت نديتلا يرش لك كردح انهو لا !

 تباث ن «عدق رفن عج رشحانل رب نا ذوادانن ى دانلا هللا ديبعن. دات بوهع نب 3 سايعلاوأ# انن 21 3

 ا ملسسو هلاو هس يلع هللا لص هللا لودر تنب ةقر تنام امل لاق هنع هللا ىضر كل امني سنا نع ىلانبلا :

 ملسو ا يلع هللا لص ىنلا رم ىنأف ائيش هيلع درب ملف ر 2ع ةصفح ىف كا" له لاكو اي رم

 او 2 ري>وه روصل كيازا رحاب كاغلا هللا لعل مسوفلاو اوهيلع هللا ىلكصهللا ل وسر ل هريخاف

 |٠ موثلكع الواو هيأ لس تالوشر جوز و رع ةحإب لسو كول تلو شالو سد 000

 * نهجورب ىلاعت تانكلو ىلأ 3 جد 110 عيفشلا ريخ لسوهل أو ا

 ىنادح ةميهن اان يرصملا ّلا_صن هللادبءانث ىزارلا ماح ولا"انن بوتان. نسملا نب نيسحلا # ىتريخا.9 |

 لخد لهىاو هلال وسرت ١ 0 ىنابلاق نامعاب كمل افا لا مومعموهو ناذع نينامع ىق 3 لسد هلاو هيلع ا

 ا هر رولسو هلآو هيلع هلا ىلص هلا لوسر تنب تيفوت يلع لخد ام س اننا * نم حا لك

 ليريج اذهو نام ان كل ذ لوقا مس وهل آو هيلع هللا صهّلالوسر لاتف دمالا ر أ ىلا 58 مق[

 |مدعلثمللعو اا دص لثم لع موثلك ما 2 كي وزاا لجو نع هللا رم [ نعاس مالسلاوة الصلاهيلع :

 نوح 9

 هك ف

 املا اسو م هطول اض,هللال وعر ه0

 تاادبعوب ( انربخاو ح) ىرهزلانع يد كك :رع ةيمق انس ةبتعوا ان بوعي ندم س ايعلاوا# امدح |[

 ا 1 دانزوان . هللا دبع ا نعءعددج ْن 0 ينأنب 08 ىدهم ندع ب اصلا

 تي جيييجحم كاسل د

 | تا مي ١ 1و 23 000 ثيدح اذه# . يس 0

 ١ *« ارصتخم ىرسهتزلان نك لد رب نت نساوو جيرجنإ

 21200زا1 2

 ' بواات* لا دبع ظقاأنا ىسوم ندمان هللاديغانت لاكيمن دمحن هللا دبعزب ليغمسا سايعلاو نا. ا 4

 ناجع نبأ نع ازا تاغ 3 1 ثباننإ نه راورمدمزلاو دولا اك 0-2 "|

 لاق و 0 هلل اهبختو 0 :و هللا تح نمم مد ةناعهللا 3 7

 تبارفاجلا او كيو ذاومت :لاَق ةلودرو هللادبحيوهلوسرو للا تح تب مموج كاع 0 :

 ١ هيلع هللا لص لآل ويس لامك جوز مك |عهنع هللا ىط ررمج اهب ليخو كوبا اهبطخ كلذى ةناك دقو نامع

 2 17-7 سعب 0 : ١

 ا

 4 53 د م هع دفاعا 6 9

 5110 يناوصا نم ادبحا راو: هزم
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 ةلصحابت -اهلاوووهلوةيلع هلا لض هللا لوو تن يق هنأ سنا لع فلخت دق ناكو همبس نر ردم ولأ أ |

 ام

 ٍ :هاهق لب اهنع هللا صر ةقر تقل عنامعَو ةندب ةعمو' حتفلابا ريشن ةيراخن 0 0

 .ٍ " دن لدوةلآو هيعسلا لعمال تن مرتك 1 زوبع د

 | ىرييزلا هللادن- ,ع نت بعصمانت را قاح ا نأ ميهأ ربا انثث هب ولاب نب دما ن ب دبحت ركك وبا #« ىنندح 9» 0

 ا

-_- _0 
 !. ايم
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 ”2) 1“ عئافمتلا# رم باتكر :> علق 6 عالم ك رانعتلا

 ةريسه ىنأ نع هللادبع ن :بلطلا نع ن مع نب ورمز. هللادبع دم نع ةسينا ىلا نب ددؤنع معيخرلادبعولا
 تلاقف طشماهدبو نايعتو 2 انا يسوهلا اوه لع هللا ول ةنارلونر ةقرإع قاع لاك هع هللا ىخر

 ريخ تاق هتادبع ابا نيدجم فيكى لاف هسأر تاجر ان ىدنع نم لسو هل .اوهيلع هّللاىلص هللا ل وسر جرخ

 ثالث ةن- تنام ةقرناف نا ققتاو دانسالا حر ثيدح اده «اماخ يبي اص هبثا نم هناق هيمركالاق

 دخل اال هانبتكدقو عا هللاوريخ 0 اانا 5 سهوأو ردن حتفدنع ةرجم ا نم

 لسؤهل اوهسيلع ل هللآلونسر ت تن ةيقر ىلع تلخ دلاق هنع هللاىضر ة ةريرهىلا نع هبنمني بهو نعى |

 نأ كاتكاالو لان ثا نهر كالا لاق ءاقلمس نى اتا هببشا ن نمهناذ ةيمرك لاق ريخ تاقف تلاق نايغت م

 ْ ٠ # تقولا يه دي لف دج[

 انازادج اداةي والا ألا (الاق )ورم نايزورا اميكك ننس لاو كرا رضنىبانيزكب ونا 4 ىربخا »

 ناعم را اوةيلعشالص هللالوسزابحوز ةم 302 وهل اوهيلعّتلا لص هللالوسر تنل موتك ما مس اولا

 لايك قدام ديغا سو حف وو ناقة رخ الاى داجج يف هيلع ت تالخدولوالا عب ررهش ىفةقردس |

 «راصنالا نم ةوسىف اهل ىهىتلا ة ةن راصن الا ةيطععا تناكو مسن ةئدم

 « اح
 هللادبع نثتلطأل نعنامع نبوزمح نهللادبع ند ن ءةنشتا ىتان 2 نع 01 ئز زا م خرا ديعونأ 0 ظ

 تلامفن طشم اهدسو قاعد فا ملسو هلو هللا للص هللا لا ويسر كان ةىقرلع ار دلاق ةريره ىلا نع

 لا ريخمم تلق ”هللادع اباىدجم كل لاف صو 1 فدو ملول او َهَنلَع هللا للص هللالو:- :

 | « ريغ قو ل -اةررع وناوزد تف كن يرق ةيلاثكلل يق ءالح يف يلع بعل م هناف.هيمركا | . لع

 ل وئاك م . :-

 © ةيطعمل اهتقسعو علت نابحش ىف تنامو ةيقر دعب نامع ند لس و هلآ و هيلع هللا لص يلا هج هز
 كلل

 مسك وهلا اوهيلع هللا آس هللال وسر نا ع هنلاوانعلب و بامثنا لاقولاق ذكرت نب سنون قرنا هللا دبع

 اكسو انحان تمع اندحو ( ح) ديتملان ديلا لع نإ قاح- ١ ن ركحب وبا خيشلا 4 اند 2

 . [نع ةنلطن دمع انت ىقارحلا ناملس نب قامملا اش (الاق ) ىزارلا ةعرز وا انندع مماكسا ىف ٠ الما ىزارلا

| 

 3 ىبادح سس ا مدل دات ءاربلانت دمجا نب كيم ال ا رسما ق امتنا دخن نس 0 4 ةانريخا ٍِه

 تك َللاقف 37 تتاح ا 0 ىدنع نم لسسو هللاو#- لع هللا لع هالودر عم تاامف طمماه دب و

1 

 | هتلطذت 0 مع لاى ض رقيق ر لع لخ ههنا احتفل ن ذ مد ع تدخلا اذهئور لات هللا ه>ر ةربمهابا

| 

1 

 آ



 #2 هاجرخي مولسم م ط رش لع حي ثيدح اذه«ربقلانامعلخدب لف ةليالاهلها فراق ْ

 هنع هللا ىذ. "سن انع ثيل ن ع ةملس نإ داج انهلسم نب نافع ان انن لضفلان نسمات اصنب دم # اندست ِظ :

 (؛ج) ٠ عةبادصلا ةف رعم باتك ) كم ( صيخلتلا مم ك ردتسملا )

 رجاهنملو الامهما ركب أبا اءإبسو هل اوهيلع ُهللاٍلص هللا وسرلاةفرحبلاوحن ام.ذخاو هيلعابلمأل () !هكوم
 «مالسلاو ةالصلا امهيلعميهارباو طول دمب

 ةيقر تشاع لاق قاحسا نبا نع ريكب نب سنو انثرابجلادبعنبدمحا انثبوقس,ن دمت س ايمااوا هانثدح ف

 ناهءناكو ينص وهو تامو ّللادبع ىمس مالغ ةيقر نمدلوو هنع هللا ىضرن امنع اجو رب تحاهمع هللا نضر
 ظ « هللا ديعابا كلذ دمب ىنكي
 ملسوهل اوهيلع هللا لصللالوسرتنب ةيقراوأر ةشبملا نم ةيتفنا ملعلا لها ضعب ىنثدج و قاحسا نبا 6 لاق ف

 ىلا مملتق بفراوللا اهنس> نم ايمت نو ريحّيفا ملانوفلتخم واكو رشبلا نسحان لمت زاكذ نامععم كانهىهو

 ةنس ىلوالا يداج يف تام نامعنب هللادبع نا لاقت و :قاحسا نبا لاق « هؤدعوملا نيعاوتلا راس امل ةكرملا

 « نينس تسنإ اوهووبرا
 فاخ.لاق هيبانع ةورع ن. ماشه أبنا ةملس ونا انب ةعزخ نب ىربلا انن اه ن اضن دسم انبدح »

 ةيراح ندز ءاذ ةعحو ىهور ردن ىلا ج رخ وأهرط ص يف ةيقر ىلع دزن ةماساو ناهع لسوفلا اوهيلع هللا لص ىبنلا

 ةيعراش اسالا 3 اره ىتح ةراشبلاب انقدصام هللاوذ ةمدجلا انعمدف اع 9 ىضذر ةيقر تنامدقو ةراشبلاب ءايضعلا ىلع

 لجرربعلا ل خدم ال لسودلا اوهيلع هللا لص يبنلا لاق مسودل .اوهلع هللا لص هللا ل وسر تشب ةيقرشتام ان لاق

 نبل.ن لاله نع ع ميبلف انن دسم ن سن وان ىدانملا للادبعز. دمج ان بوقعين دمح سابعلاو ا 4 اندح »

 ىلع سلاجوهو يلو هلاو هيلع هللا ىلص هللالوسرثنب نفد تدهشلاةهنء هللا ىضر كلامن سنا نع ةماسا
 «اهربقيف لزافلاقهللالو -زانانا ةحلط وبالاقفهله'ةليللا فرات ل لجر م كمل هلاَقفناعمد» هيئيع تياروربقلا
 ه هاج رخن ا و نيخيشلا ط رش ىلع مح ثردح اذه

 عمم ٠؟فاكال' هيلع تد دش ىئارا#ا تفك 1 نم )١(

 لصومل ؟وهلَع هللا لضةللا لور تن ةققراوأر ةثبطا نمت نا للا لها ضعب ىنثدح قاحسا نه لاق »

 راعامل ةكرعلاف هللا مهلتقنا ىلااهنسسحأ شرم نوريحتيف املا نوفا اءاك' ورشبلا نسحا نم تناكو نامععم

 « نينس تالا و , مرا ةنس تام اهن.ا هللادبع نالاقو قاح-انا لاق *ةودعىلا ىثاجنلا

 يلعديززب ةعاساو ناممع ملسو هل آو هيلع هللا لص ىننلا فلخ لاقهيبا نع ةورع ن ءادهأ ةملس ن 6 دام
 * ةيقر ضل مدقو ةراشيلاب 1 ديز ءاغردب ىلا جرخ واهطسم يف ةقر

 لسوالا او هيلع هللا لص هللا لوسر تن ةيقر تنامامل لاق سنا نع تبان نءةماس ندامجانن 4« نافع »
 * ةليللا هلها فراق لجرربقلا لخدمال م آو هيلع هللا لص ينلالاق
 ىلع سلاجوهو للسو هل او هيلع هللاىلص هللا لوس رتنب نفدتدوش لاق سنا نع لعن. لاله نع حف»

 0 : دعب رجأه نم لوا رك ذ)

 ةيقر ةافوركذ )

 4 ادد

 3 ) مخ )اهربت ىف لزءافلا ةأنا ةحلط وبا لا هفةملالا فراق !ر كسول مف ا كدشيع كما .ًاروربقلا
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 أ « لسو هل او هيلع هللا لص ىنلا دلوم نمي مو ثالثا
 اسم ني طيلس ىتثدح رمح نب دمج انج رغلا نب نيسسملا انثثمهملا نب نسما انئىنامصالا هللادبعوبا # اندح »

 أ هةعم نجا مسوهل اوهلع هلا للص هلا لأ وذلاَو تكل سنز تيفو لاق نشا نع نايفس ىلا نع 3 نوم لا د ١

 (4ج) . (ةءاحملاةف سم باتك) - () (صيخللا مم كر دتسلا ١
 # هاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع حمص ثيدحا ذه #*ءأريسرب رح صيق مآسو هل اوهيلَ

 هللا لودمر تنس نيز تيفو:لاق هنع هللا ىضر كلامنب سنا نع نايف ىلا نع شمالا انب تاصلانب دعسان

 ل وهل اوهيلع هللا لص ىبنلا لخداملف انيزح ابيثك هاني رف هعم انجرخو الز انج جرفت ملسودل اوهيلع للا لص
 ”للاةيغو تولا ةدش كرك دِف ةماثل ةاوغا تناك اهمالاتف كلذ نع هانلأسو نوللا ممتلم جرخ اهربق

 ظ داع نزع نانون|ترعتف

 دبس

 | نإ دمسأبلا نوراه ن.دسزي انث ىدعسلا هللادبعنب ميهاربا اننى ابيشلا بوقمي نب دممللادبعوبا  انندح ف
 هتننادر اس وهل اوهيلع هللا لص ىننلاا امهنع هللا ىضر سابع نا نع ةمركع نع نيصحلان دواد ىنثدح قاحسا

 / «اقادص ثدحنلو لوالا اهحاكتب نيتنسٍدعن صاعلاىلأ ابجوزلع بنز

 ا س4( ملسوهل 1و هيلع هللا لص هللا وسر تنب ةيقرركذ زيوس
 ام ةعيملنباانثىلا انثدلا>ن ورمع ندم ةنالعوا انث ىدادغبلا هللادبع ندمح نادم رفعج وا # انربخا 9

 .نامعهءاحاو رفعج جو رخ لبق ةشبلا ةرجهىلا ىلوالا ةرملايف اوجوخ.نينذلا ةيمسن ىف ةو ع نع دوسالاو ا

 1 «للسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر تنبةيقر هنأ ما مه نافعنا
 | هللا دبع تعمس لوقت قاحسأ ندم سابعلا |با تعمسل وت ىيحب نإ دم نب ميهاربا قادسا ابا « تفتبس )ف

 هللا ىضر نافع نب نامعدارا ال لاقدعس ىنادح ولاقدي ! نع قاحسا نب نمحرلا دبع ع ى ول نب صاع ىنب نم ى اعلا

 [دجا و لاخا لاق كعم ةيقر ج رخآ ملسو هل اوهيلع هللا لص هللا وسر هللاق ةشبلا ضراولا جورملا هنع
 أه ربخم ىنتا لافامملع هللا ىضر ركب ىف ك2 ءامسا لسوهل اوهسيلع هللا لص ىنلالسرا مْ هني ندب 290:
 ارا مسرعا هال سزاب تاافف ةهنع هللا ىضر ركيوا ء دنعولسو هلآو هيلع هلل' للص ىبنلاىلا 3 5 يي

 افكوم

 ه( مخ ) ءاريسربرح صيف لسوهل اوهيلع

 [ةمادسم ةأرما تناك اهنا لاقف كلذنع هانلًاسوذوللا عمتلم ججرخ اهربق لخدامف اني ةحاس هاثناوف امزانجت
 ش انف للا للا قنوع دفربلا ةمو تول دش ترث دف

 4( هيف ر رجح
 املا نمرغصا تناك ىليقو نام اهجوز عمةشبملا ةرجهىلاىلوالا ةرما اوجرخن يذلا ةيمسنيف ةورغ اهركذ
 ه اريغثص تام ٌتادبعزامءمإ تدلوو نينس ثالثن بنز

 2 و

 « لوو

 ك1 ز ز ز] ]ز] |]|]ز]ز| | 0
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 < م وفيك -ج --

 (؛ج) «ةاحصلا ةفرعم باتك) 6:5١ ( صيخلتلا مكر دتسلا )

 تنب باءز تشب مماراس سا ءادفيف كه لها ثعبأمل كاق ابعاهللاى هدر ةشئاعنع هنا نع ريب زلا نب ّتادعندابعأ ١

 املعينيح صاعلاى نا ىلع اهم املخدا هجن دخ تن اكوةدالقن صاعلاىا ءادفوف موال اوهيلع هللا ل 2

 املعاودرتو اهريسا ا اوقلطتنا مت : .ًارذا لاق ةو ةدددش ةقرا 4قرروهلا او هيلع هللا لص هللال وسر اهارايف 1

 *هأح رم و لسم ط م حيركص ثيدح اذهءاهىذلا ؛

 حمسلان هللادبع انيريكس نى هَلاَدَبع ن ىيحانت زارا كب رشنب ديبع انث لدملا ذاشجن ىلع « ىنادح ف |

 صاعلا يا :أرسا 1و1 هللا لع يتلا تانيش) ترجل كار ذر سن ! نع با مشن ا نع ليةعنع

 * اهرا وجر وهلا اوهيلع لا ىلص هللا لور زاجاف عب مسرلا صامل اهحوز

 يندج لالبنب تاماس نب بوبا أت بيبش ين لاذ اتدعاص نا دمحأبلا فام العوا 4 هاندخ 9|

 هلع اي رس 'نع ىرهزلا نع ناسيك نب لاصو ديعس ئ , ىحب لاق لاق اجلس ن - ينانبركوا ١
 بْن زت رجا نم انرجادق ل وهل آو هيلع للا ىلع يب :1|لامق ضاعلاابا ترج ادا بنز تلاةصاعلاو ار دال |

 : *« عادا نيملسملاكع ريحت ةنأا ١

 0 ل اا ممل 1 نسبملاوبا اندخت »|
 هيلعهّللا للص ىب :لاجوز ةمل-مانع نمحرلا دبع" نب ركب ىلا نع ىزافتلا كلام ن كلا يع نع يراصنالا ريبجن ا

 نمأنأما ىل ىذخشنا عب رلانب صاعلاوبا اهلا يلَرا مودل ١ اوهيلع هللا لص تاور تبسؤنا لذ وهلا وأ
 تلامف سانلاب ىلصي حبصلايف مل- 1و هيلع هللا للص ىنلاو | أمم رجح تان نم انكار تعلطاف تر كيا: ١

 هلو اوهيلعهللا لص ىبنلا غرفايف صاملاب|ترجا دقينآ وماس وهل اوهيلعشا لص هللا لوسرتنب بيف سانلا لإ ٍ

 * مندا نيملسلا لك ريجتناوالا ا اذه ىلماعال هنانسانلا اهمالاق ةالصلا 1 ءأ

 نب ىدص ان قرا رح * هللادبعان . ماسوناتت ىرلاب ةيقفلا لس و عسا ركلوا# اند طا 1

 الص الورش بشر ىف م تبأر لاق" هنعدللا ىضر سنا نع ىرهزلا نع رمعمو. ىج' !زوالا نع سلو“ ْ

 هيلع هللا 3 هللا لوح 53 زايافابعم اع اجوا 0 عسا ذاك ةدالقت ضاع ! نا ءانق قرحو 53 اوهنلع هللا“ ْض وتلا

 : ء(مراه اهريسا املا وملظن "نإ متأر نالاقو ةديدشةقر اهقر لل وهلاوإ

 هاهراؤج مل_وهل او هيلغ هللا لص ىنلا زاجاف صامل ا 52 ة سنانع ىرهزلا # نعا» |[
 :نع ل دبع ن ركح,ىلا نع كلامن لا عنف ريبج نء ىسوم نع ةميطنا قريخأا 3 بهونا د ْ

 يبنلاوامرجح باب نماهسأر تءاطاف كنب نماناما يل ذخ اع رلا نب صاملاوبا اهيلا لسرإ' بنئز:نا ةنلسما|
 صاملاابا تت رجادقيباوهللا لوسر تنن بتزىاو اذلا اماتلاقف س انلاب: لص, حبصلا يف لسوملاو هيلع هللا لص

 ١ * هاندا يمال ريع هنا ةيومّيعدس ىد < ادم كرعألا هنأ سانلا ام .اَلاق اق ه.الّص نم عرفا ف | :

 هللا ص ها بنز تييلاة يلا نع ىرمعزلا نع رمهمر ىتازوالا نيني بنا ة سلا ٍ

7 

 1| تنإ بايزتمب مثار اسا' ءانقفف جي مجالس دما 8[ ةشئاعنعةمأ َنَع دانعن. يبات © قاحس اننا 3
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 - ((ج)  تاكشا ةرسباتكذ عونذ مضيكلدا عم كراشللا)
 | ةوررغلاو ةمطاف قده صفت ثدحم كنع ىنل, ثردحاملاقفةو رع ىلا قطن اف نيسملان ىلع كلذ 3
 نا كلزاف داما وا هاتح ام هللا ىض رةمطأف 0 قو برغلاو ىدرخألا نيام نآس حال يلأ هلئآو

 3 #0 هاجر مونيخشلا طرخلغ خي ثيدح اذه ءاذنا هن ذر انتحال

 قانفمرطؤلال 3 ىدحن دما داع مامالاان' لدا داير دمحوبا# هيلربخأ دقو ف

 ةحب ةتاث رامخالا نال قا لْضفا نم ّىا'ةاثعم قات لذفا ةظاللا هذه رع ا امال لاق ثردحلا

 هللا لص ىلا ءتداث كلذكو ةمالا هذه ل كين مالا ميلع ةمطاق نا لسو هل اوةلع هللا لص ينلان 0

 سنجلا اذه نم تتتلما دقو تار ثنب مسعاالا ةملا لها ءاس ة ديس ةدطاق لاق هنا مل ودل اره

 ىقشدقو لجو نعمل ءاش نا ةناتكحلاو غلا هيف ام ىتتك فو لضفأ ن هرم ناز ل اًضقا لوش دق ترعلازأ

 3 0 مح مدقلا مامالا وهذا ةلوقام ىلع د رزالو ةطَللا هذه نايب قف هنعاللا نطزابكل للا امألا

 الع للارض و نه زيكا شززتناب طع مئات وجو هلاقأم ريغ رْخ ىندم ىلا ئ دو: قرخ 507 ف
 مهقاو ربك قا لف هلرق دا رآ لَو هلاو هيلع هللاكض ةتالوسر تأ ل لان نكع قالب تدل وانت

 ْ دل هللاو ىدآلوأ

 نعللادبعنبإ 2 نع ندمجانثعب رفلات نينا ان ا ناس دز © ان ىلا مالا سادبعو ىنادح ٍِظ

 ناهةنش لو أ هل او هيلع هللا للص هللا لور ت تال”نانلز تيفو 0 كي ن اَدنعْنَع 2 ةداتقىلا

 * هلا

 لاقامبنع هللا ضر سابع نان ءطاص ن ءا ينربخا ل يلكلا دم ن ماسه يربخاورمم نيدمم « لاذ ف

 هلت دلوفمحرلا نب 7 تنز جوزف بز م " مسأقلا سودا او هيلعهللا لص هللا لوةردلو نتاناك

 *صاعلاو ا لوقف كو ةماماو آلع

 ام ركل ا نكحس صخشل ايم تاقف «٠ ىرا تاروا امل بئزت و
 ايلعأ بك ؟نل ال1 قي سيرد لك وبات .ةظا انه تن اها ه1 زج نيقحالا تمن

 العمرو هلل ادبعنب تءصم 507 لا قاحبلا نب مييهاز ربا .اينم هنولات نإ لبا ندم ر كولا 4« ىندخ »

 ىلإ 8 :م تجرخ اكيازنا اهافو تيس ناكودنانن ن : اول سودلاا او هتلع هللا لص هللا قو بز م ثيم اذ تناك
 ةفاصلا تطفسف ليقامف اهدخاا,مفدفز جاكلجو ذوسالا زايهابكردا لسوف اوهيلغ للان لال ل قداونأ 1

 «اهمثنتاما ىف 7 اههخوأ انام 6 0 ةلماج تناك ذا ا مك

 داع

 هللاَولام ةَمظافق> هن صفت كنعينمان ثردحام لاَتق ةو ع ىلا قاظناذ نيسملا ن ىلع كلذ غلبفيف تبيصا

 برك ل , رع )ادم اتي تح ذل كلل نافع نلت ىو ترم 2 اوقرش كلا نيام ىلذا بحا اتإ

 37 ىوتلارسل ير ريو هأ ت ا )لضفلا نمددر لصف لوقت

 نبا 26222



 (؛ج) ,. (ةاحصلا ةف رمم باتك) .- 2+4 (صيخاتلا مم كر متسلا )

 كلذ ناو تناك ىتلا انتيرصم نع انتا لذ نع كلذ نا 55 نيب نم سانلا سؤر ىلع ةالع هيلا هتنباب

 ساتلاثدحتوت وصلا 7 ذا ىتحةأرملا مجرا نكن ةجاحاويا نع اسبح انلام ئرمعلو ن :هووأت فءعوط

 ىتحاليلام جرخ ثتوصلا ًادهاذاىت > ايلال تمماقاق مجرفنهقلاق امي مس اهقحل اها ف ام را انهاند در دقانا

 كاساوا د ا ما امدح ييحااووا ةزاسو ديز ىلا املس

 حمص دانساب ىور دقو لسم طرش ىلع هتحصب تكمل هالولو مهنع هللا ىضر بنز و ركبها نب هللادبعنيب

 * ارصتخم نيخيشلاط رش ىلع هلا

 بنام ص ىنا ني ديعسانت ىضاقلا مشيملا ندم صوحاالاوا انيدادغيب ىرقملانامءنددمجا نيسحلاوا 6 هانربخا د

 هللا لص ىننلا مق ةشئاعن عري لا ن ةو ع نعو ىعن هللادبعن. رمى دحو ىداحلا ان ديزان بواب ى حس

 0 هخ راه ريس نعول رف ةوسالات رابهابكرداف اهرئا يفاوجرفن ةنانك ناوا

 نياعلا يبا مهم نا تحنتناكواج .قحان . هيما ون ل ف ةيماونت قوت 6 امفرح -ثاف تامشام د تقارهاو

 هل او هيلعتلا لص هللال وسر لاف كيا بيساده دنه امل لوش تناكو ة ةعس رنب ةبتع تن.دنهدنع تراّصف

 كرو ديز قلطناف هأباابطعءاف ىمتاخ نفع لاق ارا ياك نءحتف قطني الا ةنواعن دب نأ لسو

 دم تننا بن .الاق مدنغلا هذه نملف لاق صاع املاينال كاقوغو نا لاَقف ايعار قل ىت> فطاتن لز ,لف هزيعل

 7 ارلا قلطنآف مثالا هاطعافرم :لاقدجبال ءرك ٠ ديالو هأنا اهيطعت ايش كيطعانا كل له هل لاق منا ف ةرا

 اذكوا ذك ناكسعلا 11111111 هتفرمف متاللا | اهاطعاو هفنغلخ داف

 ىدب ني قال نكت لورا تااق:ئيكرا اللات هن * اجايلف هيلا تح رخ ىليللا هاج اذا ضب تتكفل

 تييصاىأت لطفا يهلوق سووا اوهيلع ةازنع كلا ناكف ت تنااىتح هء ف تبكرو بكز

 هللا لص هللا لور نا ةشئاعنع ةورعنع ةولعن هللادبع نب ري ىتثدح ىداهلانا انثبوبان 5 ىبحن 9و
 دوسالا نرابهاب انك رداف اهرئايف اوجرفت ةنانكن اوا  ةنانكمم ةكمن مابشز تجر 2 ةندلل مذقامل وهل اوهيلع

 لوق كفاكاو ةعمرن 43عتن دنهدنع تراصف صاعءلاى ا م, نبا تحن تناكو امقحان ف ةيماوات تلاعف

 ليلاق بش رب ىنئيجمتف قلطنتالا ٠ هنزاحن ديزل سودل او هيلع هللا لص هللا لو ر لايف كلءا!ببسي اذه دنها

 صاعلاىنال لاقى رت نالاقف ايعار قلى فطلتيلز / لف هريمب كرو ديز يقاطناف هاي اهطعاف ىمتاخ ذفنلاق

 0 قبال اريطمت ائيش كيطعا نا كل لد هل لاق اًءيش هموراسف دم نب بنبزا لاقماؤلا هذهنءلفلا#

 ناو ٍتلاقلجريلا# اذه كل اطعا نم ِتااَمِف هتف رمش ماها اهاطعاف ىعارلا قلطناف مجاخلا 1 معن لاق دجال

 نكلوفأل اقىبكرا املا هرءاجايف هيلا تجرخ يليللا ناكاذا ىتح ٍتَبكسف ا ذكو ا ذك ن 9 لاق هتك

 ف اب لضف' يه لوق سوال او هيلع هللا لص يننلا ناكذ ٍتناتح هءارو قييم ىرلن نإيإ تنا : بتكلا
 3 3 بسس د نحت يحج سوسو ؟ - مديسللا

 "أ ةءانك مم ةكب نم تنيزهتسا ٍلتبَحر 0 :دملامدق دق اسسو هلو هس يل هلل هللا لوسر نا سوال وهيل

 : ةيماونو مث اهون امفرجتشاف تاميخامد تقارها و اهنطي ىفام ِتملاو | رع رص ىئد- هر اهريعب نطيل زف

 4 3 تا ع م بح © 0
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0 0 

 0 2 0 ع 1ك

 [4ج) ٠ عةاعضلاةفسم باتكال 2 ع0 (ضيخللام ك رتل )
 انماصا ةليمجو ه ب احر و ةظيبقلا ةنرام عيا ن نهو ةديبعوأ (لق عب زاب ةنس لاو ىفاهانس ناكوا ايحا اهدنغ

 ناك دقو :شحج تن بنيزدل امبهو ةسيف ىرخاةيراج#ل تناكو هيلع ن ماغى | نفخ هؤادب تداكف ىبسلايف

 مالو سرهيف ضبق ىذلا كوالا عيبر رهش ناك ابق رفصو م رخال ١4 ىحاتنا ةّفص ناش ىف اهرجه

 «لسومل اوديلع هللا لسدل,تبهوف كنزجا امىردا امت ثتلةفابيلع لخدو شزنغ ىضر ملسوهل او هيلع هللا لص

 6 يلع هللا ىضر ةملم اف دعب لس و هل آو هيلع هلا لص هللا لوسر تانب ذا ركاذ زو

 8: لسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسر تاذب نب ربك | ىهو امهنع هللاىطر ةجمدخ ثنب بني ز ركذ زج
 نبا نع ليقعنع ثيللا ينثدح ملاص وبا ان ” ىتارعشلا هسمح نب لضفلا انث تملا مساقا ن دمج « ىندح »
 8 * ةج دخ ثنب بنز مودل .او هيلع هللا لص ىنلاتانب ربكحا ناك لاق باهش

 ىمشاهملا ناملسنب دم نب هللا ديبع تعم لاق ىنهثلا قاد سا ندم انا ظفاللا تودمي نب دمج <« ىزيخا 9

 لسوهلاو هيلع هللا لص ىبنلادل ومنم نيثالث هس مسوملاو او هيلع هللأ لص هلئال ويصر ثنل تشر ١ ثاللو ل لوقت

 « ةرجهلا :ر مناع ةنس تنامو ةكم

 5 دح قادسانا نع ريك نب سن ون انئرابجلا دبع دمج انب بوقمين بدم ساب علاوأ # ان ندعو

 اني تلاقرلسو هل هيلع هللا للص لا لوسرتنب بنز نع تأ دحلاق مزح نبورمجنب دمحن ركبىلان|

 ٠ تلاقكيإبقوعللا ندي رن كلى ١ ا دممت نان تلاقف عب زب ةبتع تلد دنه ىتشسبنىبا ىلا ةكعزيجتا انا
 نينلبنو كرفسيف كل قف ربامم عاما ةجاح كل تا نا ليفت ال مغةّننآ ى 9 قال د تاقواام خ تاقف

 تركت اذ !مفخ نكلو تلاق لئفتلالا كلذ تلاق اهاراامهللا و نس ؤ تلاق كنتجاخ ىدتف ناف كس! ىلا ه
 ىل مدقف جوز وخا عيب رلا نأ ةناتك ىو م دق ىز امج نم تع رف الف ت زبجتف كل ذ دب را نيك اذا
 شبرق لاجر:كلذن ثدمتتف ال دوه يعو اه دوم اراه ىب جرفت هتن انكو هسوق دنخاو هتبكرفا ريع

 دعا نا تطال دربال لو : راب اهتلا قبس نم لوا تراكف ىوطىذب | اهؤكرذا ىت> اهبلظ يف اوجرفت

 اهجدوهىف يهو عرلاب اب رايه 00 ورب ةيقرفاب ديبع ىلا ىنب نم ةبارقل ىرهفلا س قدبعنب مفانو ىزملا ديعنا

 ىنم ون ديال لاق مث هنث ان 2 1 اهنطب اذ تحرط تعبر الف نوم ايف الماح ة هارت

 «كلتانع تنك ل جرا: اج ١. لامه شيرقنم ةلج ىف نايفسو ا ى ةاوهنع عانلا اكدف اييسديف مسالا لج

 ةمالعسانل !سوؤ لع 2 تحرخ بصتمل كيا لاف هيلع فقو ىتح نايف-وا لبقاف فكف ك كيلكن - 0

 حجيرخادقو سانلا .لرظيف ) سو لو هلع هللأ لص مح نم انيلع لسخ دامو م ١ وانةبمصم تفاح دقو

 هتنب أب

 * شحج تنب نز هلامبهو ىرخا ةيراجوةليجو ةناكرو ةيزامنهو ميرا نس لا وشى اهابس لخنلا يف اهدنع
 «#: ةمطافدعب لس وهل او هيلع هللا لص هنانب زهجح

 ه0 نيا ز زج

 « ةرجحلا نمنامع ةنستنامو هداومنمنيثالث ةنستنداو ل.ةفىرسهزلا هلق نهر بك ! ينهو

 4« ىو
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 سهم

 4( ج) (ساحفلاةف يم باتك>  «ةحذ - 6 صيخلتلا مم كر دتسلا )

 --4 لس وهل اوهيلع للا لص للا لوز لوطا ةنوامبم ركذ اج

 ديز يلا نءريبج دز نع ليئارساأبنا ئسومن هللا ةينعانن نايم ندمان راقصلا َسادبعو ا انزيخا ز»

 #4 انزلا دلو قتعازأ نم ىلا سلا اتم دهاجا ٌنالعن لاق ازادلو ع مو هل و

 0 و هلاوهيلعللا لصةنلالوسز ةالوم ةميماركذ زيت

 ك تلاقل سو هلو هيعمل تار د ناين يجن 56 ىو اان

 ةيصو 0 لعأىلا ع ودحرلا ديرا َىلا هللا ل وسراب لاكق لجر ةماع لخدحا ضو هدب لع عا ءرفااموت ْ

 كلها نم م يلختنا كارصاناو كيدلاو تا راعلاب تت ر>و تعط ناوائءيش هللا نأ رندا لادف- ظنا

 هلا اوهيلعهللا لص) ١ ا ع ,ادمعتما 5 ف ةداص م لختو كان ذو

 نيضر |ميسراد فم كنع لبو ةمارقلام فلا ولف هان كناف(١ ل دادزنالو ةئطخ لك سأ ر اتنرطا رشدإلو (ل-

 نمكلها لع قفناو ريصملا سك رع م برغل ءايدقف فحل موبرفنمهنأف فد زلاموي نرغالو ؛

 هلجوزع هللا ىف مرفخاو مهعٌكاصع مم كلوا ١
 به يرستلادعب لسو هلو هيلع للاى ينلا ةالوم ةناحمرركذ زهد

 هللالوسر نيصساو لاق ىرصزلا نع هدج ن ع عينمى لان ا جاججحان. ىب ىلا محا دبا 9 ساملاوأ# انيدح 5

 «ابلهاب تم | ,هيعا م ةظيرق ينم ةناحر ملسو هل اوهيلع هللا لص 1

 نديزدن ارجو هل و هيلع هللا لص هللالوسر يرا ربس نم تاكو ينل نيرمعم ةديبعوبا# لاق ِظ

 ليق لسور اوهيلعهللا ٍلصهّللاٍ لوس رناكو لخنلايف نوككت ناكوةظيير فن مم مس(ل) يذلا ١ك

 4 كلودس تنل ل ومبص يوح

 أعوذ مس وهل اوةيع هللا لص ىنلا ةالوم ةلؤميم نعى بضلا لير نأ رع زيبح نإ دز نع 1 لباسا 00 ؛

 «انزلا دلو قتعان ا نم ىلا تح [عبذتهاجا نالت ْ

 عرفا: اموي ا !انف لسودل قي ف الل د نب ديبج © نع 5

 *هأو هدكأسق تا 1 2 هلاو ةيلع هللا لص هللا وسل ىدد 4
- 

 5 هن از هت

 «ابلهان تةمو احا م ةنرزرل أقر كرا ودلع هللا لص هللا لوس ررستسا ىرهزلا 4 لاق 0

 ليم لسه ا١ اود دع هللا ل ض هنأ كافر ,ناك تنل وعمس نإ ديزتشب هناحرةبرا 0 0-2 يعوا 01 لاقو 2
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 (؛ج) « هن اصلا ةف رمم ٍباتكَو 6:١ تل © صيغلتلا مم كر ذتسلا )

 اذاذ هنع هللا ىضر يلع هاناف هتنع ب رضاف به ذا يمل 1و هل 1و هيلع هللا لص هللا لوسسر لاف لو هلا او هيلع

 ىلع حي ثيدحاذه# رك ذهل سيل بوب وه اذافهجرخاف هدب هلوانقج رخا ىلع هل لاقفاوف درت يروه

 رن ديدات ممسكا اريام
 دمحم نع ليث ارسنا ابنا ىسومنب هللا دبعان ىقاهصالا تراربم نت دمحا ان ىتامصالا هللا دبعوبا 4 انربخا »
 هلاو هلعاما لض ينل دخلا لاقهنع هللا ىطر فوعن نمحر لا دبع نء رباج نع ءاطع نع ىل ل يلا ن نمر لادب عنا

 ه رجيح ىف ملسسو كلو هيلع هللا ىليص ىلا هدخاق:ةسفن دوج وهو هنبا ميهاربا ىلا هممت دلطناف ىدين سو

 ءاكسلا ٠ نع هنا مىلالاق 0 اق ءاكبلا» نءئهنل تناو دكااطروسر انا تاقفلاق كب ون ةمصاوفاالاق .هفش .ةلجتوخ وم

 مطل ةبيصم دنع توصوناطيشلا ريما نمو ماو ول ةمغن دنع تاورص نب رجاف نيقمجا نيئاوص نع تيم .ىنكتلو

 انارخاب نالوا قحل نا وقح لوفو قداصدعو هنا الولو محرال محرال ن ه3 ةجرهدهو تويجقشو ةهوح و

 هللا نوط رةماما يلا نع دايز نبدم نع ةيقانثىصمن دمجان' ىبا 9 نار بم نب ليعمسا ندمح ندمجا # اريحا د

 ماياحمميهاز | هنبا ةزانج فلخ ىشم]سو هل اوهيلع هللا ص هللا لو سرنا هنع

 قيفارولا ريما املع ىلصو ةرشع عبس ةنس ةندملاب تيفو لس هلاو هيلغ هللا لص ىبنلا دلو ما ةيرام نا ىفاب

 « عيعبل اب تنقذ و هنع هللا ىذر باطلا نب رم

 تب لسؤدل وهاس لس قارا بز هالو ولك: زت

 لاول ينأ نن حرا دع كربخان هو نبا لعئتزق لاقرصن نب ر حان بوقع نإ دمح سادعلاوبا:# انثدح

 :هللا لونسار جالؤمىملشا هن هندج رع مفازيلا ن يلعن: هللأ دبع نع مقارنيلا نب ىلع نب هللا دبع ىلوم دئاف نع

 امجو هيلاوكشيف ملسوهل او هيلعللا ىلص هللا لوسر ىنايناساناك ايلق تلاق هتم داخو لسوهل او هيلع هللا لص
 « ءاذلاب اعيبضخا هللافالا هيلج ريفامجو الو مجتحا هللاقالا

0 

 هذا يخل لس وهل او هيلع هللا لص ىنلا لاف سيهلا ربا غاب: مهتي ناك الجرتنا سنا نع تان انث دامح انث «نافع »
 «ركذ هلام بوو هاذاق هج رخآف هديهلواتف جزرخا هل لاف دربتي كر يف وهاذاف يلع هاناف هقنع ترضاف

 انفاح ميها راهب هنأ ةز انج فاخ ىثنم لسوهلاو: او هيلع هللا لص هللا ل وسرزا ةمانا ىلا ن .,ت دابز نع 4 ةق 8

 , *ةرشع عبس ةئس برام نيدودملا

 ٍ هه ىنلس دج
 / لاقل سودلاوهيلع هلا لص هللا لو سر ةالوم ىملس هندج نع مفاريبانإ لعن هللاديع هالومنع# دئاف 9|

 هيطجريف امجو الو مجتحا هل لاقالا هسأرىف انجو وكشل ١ لسوملاو هيلع هللا ىلص هللأ لاوس ب ان زانتنا لاك الق

 كيني نيه مو

1 

1 
1 1 

 ا

 : ع ا

 ١
 ش

 ١ #برلا ظيتماممل وتزالو باغلا نزحمو نيملا يب نونو زحل ميها ربا اب كءاناواذه نم 3 |نزح كيلعاب زل

 لاق يريز للا هللآ كتسبع نل سمصما#يبرحلا قاحسا نب ميهارب ١ 8 ” هيولاب ن , دمج ٠ نبدمح ركبوا « ىنادح ف

 : 5-5 ءانحلاب اه ضخا لاقالا ْ

 ةاؤميم 600



 ا

4 1 

 (4ج)  «ةناحصلاةفرمم باتك ) ١ عمو © نصيدلتلاغم كر دتسسلا )
 ديغسن. قبح قثدح هداحس دام ن ندسحلا انثثرابالا لعن هما انثل دملا ذاغجح نب لع 4« ىثدح 2

 تيدها تلاقارنع هللا ىطر ةشئاعنعةو رع نعىرهذلا نع ىراضنالا م رالازب ناملس ذاعموبا ان” ىومالا

 هل تءاشافنبللا ةليلق ةما ثناكو هريغذلزىعدادلولا ىلا هتحاح نهروزلاو كفالا لها لافت لاق اهم نبا دنع

 هل او هيلع هللا ىلض ىبنلا ىلع هب لخدف اهنع هللا :ىضر ةشئاع تلاق همه يلع نسف اهنبابىذغي ناككن وبل ةنئاض

 ءاسنلا لمحام ىنامْك تلاق هبشلا الو لاق هم 0 رب فيك لاف موي تاذولسو

 اذه ةخ ممل لاق مف :سانلا لوقيامل وهل ا او هيلع هللا لص هللال وشر غلب و تلاق اهبشىراام تاقنا:ةريخلان نم

 فرت ةلخض ىلع طئاح فوه اذافقاطنافتلاق هنادجو ثنح ةيرام شف نزلا قنع تربضاف قلطناذ فيسلا

 هلل جو زع هللا قام وه اذاف ةسقرحلا تطقسف لاق ة دعر هتلبقتسا فيلا هعمو ىلع ىلا رظن لذ لاق ابطر

 : * حوسمم 'ىث لاجرلل أم

 ندمخ ن ىسوم ىنثادح رمت نب دم اني عيلان نيستا انث مهلا نب نسحلاانكىإ امصالا هللادبعوا# انك كدح 0

 | ماع قي هنع هللا ىضررمراص مث يفوت ىتخ ة ةيراملع قت. هنعهللا يطر ركبوب | ناك لاق هما نعىميتلا ميماربا

 « هتفالخ يف تيفو د ْ

 نم ةرشع تس ةنسمرحلا يفرلسودل ا وهيل هللا لض هللال وسر نبا ميهاربا مان ةءرام تيفونو رمنءا # لاق 1

 آ « عيتبل اب اهريقو رمابلع لصفاهدوبشل سانلا طحت ر«ىئرف ة ةرجحلا

 رك ذب نعم ن ىبح تاعوس لوق ىرودلاد# ن.نابعلا تعمسلوش باؤتيعس نب دم“ سأ علا أيا # تعمس 5
 ا
 | ةمنع ترض لسوف اوهنلع هلا لبص يبنلا صاف جز مهشن تقاك مندا رأماناهنع هللا طز نبأ ا ق دع تب أن كلي دج

 * ةمناس نب دا# نع اننعلاق كلب دح نذ ىو تاق بوح وهاذافاو راظنف

 ليل ودسلاىلعن ماشه ويِضلا تااغ3 دم و ىلجبلا لضفلا نب نيسملا امن لدفلا ذادثمج ن ىلع م هات 1

 هللا لصدللا لوسر دل رميه راامابمهتناكالجرا هنعاللا ىضر سنا نءعتبات انب ةملسن دام انننافعاش(ا ولاق)

ٍ 

 اهعمو ةيرام تيدهاتلاق ةشئاعن نفور ل يعامل ءةرالان ناولسانت ىومالا لتس نبا نيل

 هلا اوهناع هللا للص ينلا لخ دف ت تلاق مريغدلو يمدادلولا ىلا هئحاح ند روزلاو كفالا لهالاقف اهلوعنبأ

 تقف ةريغلا ىتلمغ تلاق هبشلاالو لاق هل نس نأضلان باب يذغ نم تاقن رت يكل اَدف يلع ميها رابلسو

 برضاف قلطناف فيلا اى دخ لها لادف سانلا لوغاملسو هلا أوه اعلا لص تالوعحر خلبو اهشيرا 78

 تاطقسو ةدعر هتاصئسا يفيعلا هنطو ىلع يلا رظناياذ ينام ل ىلع طئاحيفوه اذا قلطناف 4 4 ,راموسع نبا

 » حوسم و ه اذاف ةقرأا

 تيفو يت> رم من ةير ام ىلع قفني ركبوا يناك لاق هينا نع ميها ران دمج ن .ىدوم ىثدح #« ىدقاولا »

 » ر<اهلع لصو ةرششع تس ةنس م رحل يف تيف ون ىدقاولا لاق هتفالخ يف

 ظ اهلزعف تلاق الماح تزمتساف ةعقواماع مقوفتلاقاملع نبا اهعمو ملسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىىلا ةيزام

 4 د ربك يي
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 4 د ع تح ةلتقركذ (

 ياش اهيرلملا

 (4ج) * .«ةناخصلا ةفرعم باتك) 602 ٠ . . , (نضيخلتلا عم كر دتسلا )

 4[ سيقن: ثمشالا تخا سيق تنب ةلبتقركذ وح

 موب هرشع ةنسو سبق نإ دباس نواس ةلدتق ةدنكدفو هقكسم 1 او هيلع ديك

 لاف ركبإبا: غلف تومرضخم لبجىبا نب ةمركعابجوزف حاكتلا تراتخاف تءاش فراف ةليتق ريخب نا ىصوا
 . | هيلع هللا لص ىلا ب ل داالو نينمؤلل اي يانا | نرمج لاقف اهيلع قرحا نات مهمه دمل

 * تدنرا اها ميضعب معزو باجمل اهيلع برض الورسو هلاو

 هه مهار أ ما ةيطبقلا ةيزام ن نم واف وهل أو هيلع هللا لص هللا لوسر يرارس ارك د لوس

 زهرا بابتن ا نع ةدج نع ميسا نإ جاجحانت ي ل ةماسا و انثبوقعي نتدنمح سابعلاونا# 1: ادحأ ِظ

 « يعاب 4 تدلل ةزام: لئن لاو ةيغاتن د هنا لاوو ضلال لاق

 ,ىرييزلا هللا دبع نب بعصم انث ىف را قاحسأ ن , ميهاراا انث هيولاب ن هيب دمج ع نب دمع نك وبا | # ىتدح ©

 هللا لص هللال وسر ىلااهادها ىتلايهو لنروعمش تنب ةيرام سو هل او هيلعاتلا لص هللا ل وسو جوزت مث لاق

 | تهوف ر ونام هل لاقي ايصخو ن.ريس اهتخا ابعم ئ دهاو ب تكي الا تحاص نقولا ٍلسوهلاو هيلع

 | ةيرام تدلو و ىراصن مو طبقلا ن تا او ملم هللا ىلص هللالوسر

 مالسلاو ةالصلاهياغزييها را تامو ةرحهلانم ناع ةئنس ةجحلاىذيف ميهار ١ مسوملاو اوهيلع مها رم فا كوسا

 *.!روش رمع ةناع نا وهز هن دملاب

 ةيعش نع ىدبم نإ نم رلا دبع انث ناهام نب دم انث دادغبب رازنلا ىبح نب تامع نب دمحا « انريخا

 لاق. لسوهل او هيلعّللا ىلص ىبنلا نإ ميهاربا قوت ال لاق هنع هللا قذر: بزاع نإ:ءارثلا ع نع تباثنب ىدعنع

 *« ةنملا ىف اءيطرص هل كرا

 ن١
 ه# سبق ن ثمشالا تخا ةليتق زي

 | فصن ىف ىتشا من رشعةنس ةدئكح دفوهيلع مدقنيح مس وهلا وهياعدللا لص هللاىاهجوزت ةديبع وا «لاق 9

 ,تءاشنافاهريخهناموضمب معزف اهم لخد الوهيلع تمذق نكت مو لوالا مرنم اضم نيمويل ضبقو رْفص

 « تذيرا اماليقو لبجىانب ةمركع اهجوزتف حاكتلا تراتخاف

 4 ةطبقلا هب رام نموا ملسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ىرارس زهؤح

  ميهارباةيزام تدلوف تباننإ ناسا نك ريس بهوفرو 5 هللاقا مخ و نبريسا خا من وهملا هلأ اهادها

 5000 ةياع شاعوناع 3 ةنيب .ةجمملا يذرف ملسو هلآو هيلع هللا لص ينلا نبا

 | هللالوسر جوز مث ىنثثلا نب رمعم ةديبعوا لاق لاق رب رج نب. دمان ىحرقابلا رفهج نب دلخم « ينريخا

 ( هلأ فورا رس وور هناقورخلا عنو 2 لبا ا هجيوز تقو مهضعب

| 



 ةيدنكلا سو هل او هيلع هللا لص ىبنلا جوز لاق نوع ىبا نبا نع رفعج نب هللادبع ىنثدخ رمج نا« لاق )ف ْ
 نآس نحو يرعب وول ثعن نيابي لإ نب نم رلادبع ىنثدحو لاق «ةرجحملا نم عسل ة نس لوالا عب ا ١

 ثتمدقو امىلاامف ايكجلف:نوملا ي ِتخاالا ةيدنك جوزالو طق لو هل اوهيلِعّشالصّشالوسر | ,جوزئامأ

 ةءأهم نو امقلطفا ملارظن ةنيدملا |

 جوزرلاَ ة اير د ناكل .|نع ىدعاسلاديساىبا نب ةزمح نع هلدح ليسغلان .اذادممنوا ثه و 4 لاق 0

 امبضخا ةشئامل ةصفح تلاقفاهب تئش ىناسراف ةينوجلا نامعنلا تنب ءاىسا لس وهل اوهيلع لال ص هللالوسرأ

 كرها هلع داو هللا نسم مس وهل اوهيلع هللا لص ىنلانا اهادحا امل تلاقم اتلمفقاطشما اناوتنا |

 هللا ل وسر لامذ كنم هللاب ذوعا تلاّفا ملا دب دمرتسلا ىخرا و بابلاقاغ اوهيلع تاخ دايلف كنم هللاذوعا|

 لاّدف يلا جرخ مث ديسا و لافتا مثال ذ ذامع تذعلاقو هنرتتساف هبجو ىلع هنكب لسودلا اوهيلع هللا لص ا

 دمح نب ماه لاق رممنا ( لاق) ةيقشلا ا ركىنعي نييقزا ربامعتموابلهابارمْللا ديسا اياايأ

 #9 معسل >. ةيس لوعالا عبري ا

 اميناامق امكان وجلاى تلال ةدك جور الو لعق تع 2 ثعش الا تخالسوهل اوهلع هللا لص

 * سني. لو !هتلطق اهيلارظن |
 اهم تن ىناسرإف ةيبوملا ناهعنلا تنل ءامببا لس وهل .اوهيلع للاىلص هللا لوسر جوز.لاق ديساىبا 2 ش

 أ

 (4ج)  (ةباحضلا ةفرعم باتك) © ( ضصيخلتلا مم كردتسلا)

 لاقط ننيغ نو كراشإلا تخارلسو وهل او هيلع هللا لص هللا لوسر جوزتله هلأس 00 ٍديلولا

 دا دق تتاماهنا ىنمملا هن واعمن. ريهز ىنث دك ١

 ةيماىلا نب رجابملا نامنلا تنم ءايبا لع فلخ لاق سابع ناين لام ىنا نع ىبا ىتادحو ماشه « لاقط[

 هناهمع توكيف نمؤملا م ثيمدس الو باوملا ص برضام هللاو تلامف (امقاعينا رحب داراغ ١

1 
 اها( ا

 «* كبف تقر و هدنعأ

 ' ةدنكلالسو هلآو هياعدللا [ضاللالوسر جوز نوعىنان أ نءرفعج نإ هللا دبع ىنادخ ى دق اولا #« لأ نأق 9 ْ

 تالف جوز له هلا هل ادفهيلا كي زولانا هنأ 0 ةورعن ماشهن .,ع دانزلا ينانا 4 ادعو ش

 ةيحول مودل .اوهيلعشا لص ىننلانا امهادجا امل تللاق 6 اتلعفق ابطشما اناو دكا اهبضخا ةشن اعل هصاخ تلامؤ

 تااقفاهلا هدي دمرتسلا ىخ راو بابل قلغاو هيلع تلخد الف كنم هتبايذوعالوقت نا هيلع تلخداألا ةأ ًارما نم

 ابمحلا ديسا ابااب لاف جرخم تاغ فرات اذا تلم لاق وتتم # ةيحو لف بكي لام كم هند

 ةيواعصنب ريهز نع ىوروودهاو هدنس(تاق) ةةبقشلا وعدا لوق تناك و نيسابركىنعي ني ةزاربامعتمو املهاب

 ولدك تناناعأ]
 قرجاملا ناهتنلا تن . توم تحال سابع نا نع مسا قفا نع هان عىباكلان: ماشهن 22101

 1 «اهنع فكف نينو ءان 7 لوب باجي لعب رذام هللاو تلامف اهقاعي لارم دار 5 ةنماىلإ' 0



 كاكا
3 

2. 7 0 

 دم م مدمس ةصسل

 -- ماج -

 (4ج) . (ةء اصلا هذ رعم باتك : عمد 6 صيخلتلا مم كر دشسلا )

 ليقع ندم نب هللادبعنعو رن هللا ديبعاننىلا انثقرلا ءالملان ب لاله ان هيقفلا نايلس نب دما « انربخا 9

 هيلعّللا لص هللا لوسر تلأ-قلا ةيقشلا هو ة دنك نم د دب هللاٍِلص للا ل وسر حكت ولاق

 2 ةىدعاللا ديساوا هللا راصن الا نملجر هو را ناوامموقىلا اهدرت نا لسوف و

 ةاحر نيدحمجشاتن جرفلا ن .نيسلا انن مهلا ننسملاا نب ىراصنالا هللادبعونا ةصتلاهذه حرشد # اندح 9

 لزتي,ناكو ىدنكلا نوجينا نب نامنلا مدق لف يودلا نوع ىنانب هالات ع ةط”نؤتم ندم

 كءوزاالا تامر 00من ل اا ناسا هللا رز رشلا ىل؛امادخن ةاونو

 هللا 00 وسرا,جو زق كيلا تبطخ و كف ت.ءردق ةوثعأتف اهلعوف وتقام عنب ات تر تينا نامل فما لججا

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوز لاقفرملا ف 3 ا ال انلامف نشنو ةيقوا ةرشعىتننا ىلع ملدوهلاو او هلع

 كقّنوخ ىتانب نامنلا لامك اذهقوف ىنات نمادحا قدصا الو اذ_هقوف ىلاسنمادحا تقدصأام مو

 هللا لوص) ةسيق همم لها 00 .ممجراخ ىف كبلا مهام نم كلها ىلا هللا لو سراب تب اقلاتف ىم 0

 ناديساو ا لاق لخش نادل تنواو امس ىف تسل املعام دق الق ىدعادلا ديساابا سو هل او هلع هللا لص

 هيلآ تاس راف تاححلال زن نادعب كلذو ديساونا لاق لاعرلا : نهاراالا-و 1 هيلع هللا لص هللا لوس ءاسل

 تقاؤ دسار ١ لام تاءفف كتم مرحاذ الا لارا نم ار نابو كيب تا اديح لاق قارا لل رد ١

 ءاساماعلخدق ةدعاسو يفآمل 7 ةلردلا تمدق تام تابقاف ف يف لج ىلع ةنيفظلاعم تلمح ملمابا ةثالث
 ديسا ونا لاق اهمودعت 7-2-2 ةندملاب كلذ عاشواهلاج نركدف اهدنع نم نجرخو ناهسو أهم نبحرف ىلا |

 نملخادأ ماع لتدو هتربخا# فوع نورمت ىب يقوهو لسو هل1و هبلع لا 1ص ىنلاىلا تءحرَو قدغاتنلا

 دنع ىلغم كأن دير ا كولا دس و كلباتلاذق ءاملا لما نم ٌثناكو اهلاج نم نوغلب انءا ادنلا ا

 ٌْ ه كييف بغرب و دنع نيظحت كنافهنم ىذيمتسا سولو ةيلعدتلا لص هللا لوس

 لاق

 ةذك نم هآرملا لسوملا اوهيلع هللا لص هللالوسر مكن لاق ليقعن. دمحن هللا دبع ن نعور«ن م« هللا ديبع ©

 * لعفتابقراغو اهموقىلا اهدرنأ يسوفلا !وهيلع يا لصتما لوسبر تاأسوا ةفشلاى هو

 م 0 ا ْن نامىذلا م دقلا#نوعىان دحاولا دبع ن نع تعز ب اوقع ْن ظ309 #« ى دقاولا ِه

 د ىلع اهحوزف دلك يانا و لججا كجوزا الا ننال وسأل لاق (لسمم دفا دج لزمن اكو

 ا لإ كلك ءاراقاج ذر ل وأهب نبع رقى 1

 كيا تلاهقامل جنم نهتم, الءاتلا نم لخاداويلع لخدو هنريخاف وهلا و هيلع هللا لص ىلا ىلا تءجروا

 نيحت كف هلم ى ذي. سومو هيلع هلا سم هللا ور دنع ىلظحتذا نب دم رت تنكناق كولا نم

 هدنع 3 ١

 ا ساي ساللط“ :نفاقيسم ةلاب 71 اناا 7 س0 2 ا ال ااا ب يصصو بوس . اح يوسع 5 9 تت

 1 ١ دكني ادب ص221 كندا تن ني لين معا طي -- 1

 , 7 8 5 2 م نيسإل تان دنس وسل لا

 , نعم ثءبش اذهقوف ىتاَسن ا ديحأ تقدصا املامفرهأا قا « رصف ال هللا لو ران ل مق شن و ةقواقر شع

 ا هيلع هللا وص هللا لو سر ءاسزا دي-اوبالاقف هل تن دا و دقايف ىدعاسلا ديا آلا[



 (4ج) ٠ (ةاغصلا ةخرعم باتك١ 62+09 ١ (صيخلتا عمل ردتعلا)

 0 « اهي لخدم مق نين ريغمركا نأ لاق مث راصت الآف وذ 10

 ه8 ةتملسلا تلصلا/ نب ءاهسا تنين سن كذ زوج

 ننهاقلادبع وىملسلا رضنلانب صفح معزو لاقةدي ٍ,عول انثزبزعلا دبع ن ىلع انثهيقفلا رضنلاوبا< انربخا 3

 * اهم لخدن نا لبق تناغ ةيماسلا تاصلا ند. ءامسا تدب ءأ دس جوز , لع ىلا وهيلع هيلا ص ىنلانا نئءلضلا ىلا

 4: ةيدنكلاو!ة الكلا: ركح ذ زيوس ظ
 « تنامزا ىلا تفرع كلب و ةيقشلا اهسف جيمس كل ذرخ او اهتليبق يف فلتخا اك امنا يف تفلتخا دن
 لاقرمع ندمت اج جي رقلا ن زيسحلا انس مهجلا نب نيحلا اني ةطب ندا نب دمج هللا دبع وا # ان دع 7

 ةرمع ىه مهضعب لاقو ف الكسلا نايفسنب كاحضلا تنب ةمطاف م مهضعب لاقفاهمسا يف فلتخا دف ةيالكتلاو

 ن دينع ن بمكب فوعنب نايهس تن . ايس نم مهضعي لاقو ماعز بالكنب ساور ن كا دز تن

 ف فلتخا امناو ةدسا وق .الكالا نكت و مهضعب لاقو نايبظ تن ةيلاعلا ىه موضعي لاقو بالكن ركب ىلا

 انساب ةصقريغ ةصقنهنم ةدحاو لكلن كلو اعيمج نك ىل .مرضعب لاقواهمسا

 تايه لارج ندمحا انريخاو كما توقعي اذن ىضا# هلالماك ندمجا 0 وبا # انيدح ف

 نع ةو سع همم ع نعباهشن يخا نان ءلسمنإ هللا دبعن. دمش 5 بوق اش لا اياد دمحا نب هللا: دبع

 ىناتلاق !متماندو هيلع تلخداهلف ةيالكسلا لسودلاو او هيلع هللا ىلص هللا لومير جورب تلاقاهنع هللا طر ةعئاع

 * كاهاي تملا ميظسب تذع دقل لاق كنم هّللاب ذوعا
 ملسم نب ديلولا نما دل ْن دما ىناذصلا ق احنا نب دمعات بوقمي نب دمع 0 # انا ذح و

 نع ةورع يب ربخا لاق :هنم"ت ذاعتسا السوهلاو اوهيلع هللا لص ىبنلا جاوزايا يرهرلا تا اس لاةئعاز آلا 53

 « كلهاب قحلا مب .ظعب تذع دقللاق كنم هللابذوعاتلاقاهنمايدو هيلعت اخ داملن ولا ىناةنبانا 0

 « ام لخدب لفنمديغ ةركأ يا

 م[ انس لوس
 جور وهل او ةيلع هللا لص ئبتلانا ىريسلانب نهاقلادبعو ىملسلا رضنلانن صفح معزو ةديبع وبا: لاق إف

 «املخدب نا لبقتناةيملسلا تاصلا نءامسا تنائس

 ب ةي دنكللاوا ة الكلا وح :

 تنب ةرميهلاق مهضعبو نايفسن. كاحضلا تنب ةمطاف مهضعي لاّدف اهمسايف فاتخا ىردقاولا « لاق ه

 كار امسايف فلتخا امنا ا لاقو.نايبظتنب ةيل اماه لاق مهضمبو دز

 ' # ةبعاج 0 1

 ةالكسلا ولو هيلع للا لص هلال وسر جوز تلاق ةشئاعنع ةورعنع همنع « ى سهلا انا

 237 كلها. قاب ظعب تنلع دما ناكل هللابذوعاىلا ل انايلدو هيلع تاخداملف
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 اع

 0 0 3 رش ما ) 6 ناعنلات نب ءامساركذ )

0 

 يا

 ا ا و هاو حر ١ تيوب د وشلاو كر عبا»
 3 لدا ا لص ىبنلا دنع تيفوتق ثرإلان ليفطلادنع هلق تناكو ة هعصعص نإ صاع نم نيكاعملوإ

 * اريسل الاء ةذنع ت ثباتهو ه2

 تي ةيلاملا ركدزوجس
 جود لي نزلا ن نع ةدذح نع عينم ىلا 6 2 ها 2 رج ايلاوب در ِ

 [انن' ٍقرلا ال ل ل ا يمحو

 (| هيلع هللا ىلص هياط ويسار , جوربلاق هيبان عاق عن بسك م ديت نع اطلا ديزنب ليج ن :ءزيرضلا ةيواعموأ

 م ةيبط هلال ئنلا اهلل اقف امضي .:ايخشكت ىارإجإب : ان كيمطو يةبلع ت تاخد ايفرافغ ىب نم ةأرصا ملسونل او

 2 ا يف اعا ة ة الك لات تسيل هذه# فا لاو كلهاب قاو كلاين سيلا لسا وهلآو

 *« ةيرافغلا تراعتلا

 مه[ ناهبنلا تشب ء امنا ركذ زوح
 ةلورعىلانب ديعس انثءالغلا نب ريهزا ثعشالا وا انثقاحسا نب دمحانت بوقعننب نيسملا ونا 4 انث دح ف

 نامعنلا ةنبا يهو ةيرافغلانامنلا تن اهسا نميلا لها نم لسوهل 1و هيلع هللا ٍلَض قنلوح جوز ملاق ةداتق نع

 « اهقلطف تنا لاعت تلاّقف اهاعداهمم لخ داق نامنلانب ليحارشنب ثراملا لا

 - راجتلات نم ةراشإلاب د ركذ .ٍ

 ش 5 578 0 ىبنم 4 .راصنالا كلب رش 0 ع تار ا نور وها ةداتق

: ْ 8 1 

 ثبلتلو ثراخلا ن.ليفظلا دنعلبق تناك 717 دنلاما يه ةداثقلاقو «ةيلها لاق ةنىمست الن !أما

 7 اليلقالا لَسوهل ١ اوهيلع السئ

 دينك ةبل املا زج

 | .تعءعضوو هيلع ت تاخدايلف زاهغ ىنب نم ةازراهإ ةيلاعلا لسوهل ار اوهنلع هللا لص هللا لوم“ 3 ياا 1 لاق و

 ١ ليمج نعريرضلا ة كي ب واعم وز هاور«قادصلاب املا ساو كلهاب قحلاو كبار ىسبلا لاق هف أ طار اهحشكي ىاراتماس

 * ةفشب سل دب زنيعم نالاق (ت تلف) هسا نع ة رج نب 0 4 نع ةاطلا ديزنا

 هج ةيراققلا نارعنلا تنب ءاهسإ زهجح

 اهم لخدارلف ةيراقملانامتلا تن ءاهتسا نمللا لها نم جوزولاق ةداتق نع هلو ع ىلا نا 52 ءالعلان 4 ريهز ٍِظ

 * اههاطف تن الامن كلاّعف اهاعد 1

 ب برش ما
 ليتم داصنإلا جزا نايم يتب لهو م راضن الا كب رش ملسو هل 8 ةبلع هللأ للص جوزولاق

 نأ
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 (4ج) (ةبادضلاةف ريم باتك) (عمسإ)ا ( صيخلتلا م كردتسلا ال

 حيحص ثيدحأ ذه « نبمال ن نهتخا لسع ندب تأو ةزع ةارقا تزاخلا ثم ييلتارخاو كول 5

 <« هاج رخنملو ملسم طرشملع |

 نبا أبا نوعنبر ثدج أبنا ىدبملا باهولا دبغ نب دمت انن ىنابيشلا بوقعين بدمج هلادبعونا  انئادح ف
 اعين مفر اذا ةنوميم هذه سابعن ! لاقف فرس ةنوميم ةز انج سابعنا عمت انرضح لاق« اطعنع حرج

 داما اجل مسقيناكة ودل مست هدئعزاك لو هللاو هيلع هللا لص هللا] و-رزاف اهولزازالو اهوعدعز الف

 ه هاجرخم مو نيخيشلا طرش ىلع مي ثيدح اذه + ةيفصىه ءاطع لاق اهل ملتي نكي مل

 انأبوقمن نا دمخ (ايدح واماشهن ريثكاتت انن ةماساىلان. ثراحلا انو رع ىضاقلانيسملان هللا دبع انربخا ف

 لاق ةماعد نةداتق ةنع ةبو ىعىلا نب دعسان ىدبملا ءالعلا نيريهز انث مادقنا نيدمحا انثينثلا قاحسا ندمت |

 بيس يوسوجب

 سايعلاة أسما لضفلا ا يح 16 )ةورفز تناطافت 0 3 اوهل“ هللا ل ١ ص هللال وسر جور

 -يصع
 اج ورم و لزن اهو مسودل ار اوهراع للا لص ينللارسف ترهوو 2 ناطلادبع

 نآةو رفدنع هلبقتناكو ةنيدملا ىلاهعمم تردص منينمؤللا ن نود نم كل هصلاخ اهحئنتس د نا يب ىلا دارانا ىنال

 * نادود ن مع نم دسان ىزملاذ بأ

 ه6 ص اعلا ةعزخ ثنن بنز نينمألا ماركت وس ١
 لاقىرهزلا نع هدج نع عينخ يلا نب جاجح ان'ىباحلا ةماساوبا انث بوقمي نب دم سابملاوا ان دح ف |
 نب هللا دبع دنع هلبق تناكو سعاعنب لالفىندحا ةمْرَخ تنس لو هل اوهيلع هللا لص هللال ور جور

 # دحأ مون امنع لتمذ ش>ج ْ

 « لسوهلا و هيلعللا لص هللال وسر ةايح ىف ةرحملا دعب ةئب دملا تيفو لع اللا قب ىمس تناك نيكاسلام ا

 نريهز انثثعشالا وناانن ىنقثلا قاحسا ندمحانئىلاعت هللاهمحر ظفاحلا بوعي ن نيسحلاوا # ىنربخأ » 1

 ٠١ ركذام حيحضلاو امسنىف ةداتقاضيا ظافدةياءيتسالا بخاصلاق(0)

 *(م) نهمال نوخا سيمت تنب ءامساو لضفلا ماو ىملس و هن ومس تنام و

 اهوعزمزالخا ومع ' متقرادا لاذ فررسل د هنوميم ةزانج سأ عنا 6 دش طرع 4 يبا 2

 لاق املوسقت نك ةدحاوو ناعأ مق ناكفة ةودسل مسا سلا هدنغ 0 هلاو هيلع هللا لص هللال وسر ناق

 7 .ةةدوساهل مسهل ىلا لب(تاف) ( 16 ٠) ةيفضص ىهءاطع

 فه" هن نم اعلا هعزخ 0 .تبايزي زوج

 «دح | مو ا 0ع لتقف شحج نب هللأديع دنع تناك أ
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 1 ييجي حج حي

 ينو لاقيخ لو هل اوةيع هنلأ ىلص هللالو_درو ة 0 تنلذتإز تيقو , لاق ىرهزلا نع # سن وو 1 .

 : نا نع نع سا نع هون |ىتثدح ماهو انثنوراهن ى ومانث قمثلاب ومع نإ ديم | ديعس ونأ ع ةانريخأ , 1

 / ىهوةمصخص نب ىماعن لالهنب فانمدبعن, ورمجن هللادبعز ثراملان ة 0 زتفو لاق باهش

 ىهو هعزخ تلد تز ملسومل اوهيلع هللا لص هللا لوس جور مىلاق ةداتق نع ةلو ع قار دعس اشءالملا|

 و

 31 جمس
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 ع 7 اس 5 6ك 0

 اسناق رب سن 0 0 00 0 ا راطلا 0 0 هللا دبع 3 انربخا 2, 1

 طرش ىلع مهي تمدح اده * مد رالادلسولو لخو نع هلأ امنا 0 أها اما كيراغ لع كندر ىرو[|

 : 0 ةأح رخ 1 385 ا

 دحت نزيل قئدحر ندمان جرفلا ننيسملا انما ناسا 09 يباعدالا هللادبعوأ 1 ِظ 1

 مريول اوهيلعهللا للص يااكرسو ل تلاقامع هللا ضر ةناوقنم 3ع ةرذما نع دمح ن اصنع ةعا٠ زْخ ىلوم ْ

 لو :لافامبنع هللا ىضر نسابغُوبا نعاس 0 خباو: ىدرواردلا رب َر :ءلادتعات ىبجملا |

 لضفلا مااهت مد اور سوهلاو او ةيضاؤتو 3 جوز ةننوميمتانمؤهتا وخالالسو هللا اوةيلعسلا لصهتلا ا |

 ا لا < كدفو رم لاق مرت وهو ارحكت ملسوفلاو هسي لع هللا ىلص ينلا ثنا سابع نبا نعماثمشلاو ا |
 لوب ابابعال ام2 تافف لالدوهو. | جوز م اونا هيلع هللا لمص م يننلا نا مصالا ن . هز ربخا لاف

 ' *( مخ ) مي ءاضي اس ادعن ا ةلاخ ينو. تاقف هتلاخ ىف باش ن 0 ىلعأ

 امخبان !نوهو ةعلطل اونا ةكه. نم ةلبقمنهنو ةشماع تيقلتلا# مسالا نب دي زنا ناقربنب < رغعج » |

 ىتظعوف لع تلبقاو هلذعتو همولت اسهخا ن الع تابقاف كلذا,ةلف ةئنملا اطيح نم طئاخ يفانسقو نكد قو[

 كتسرىرو ةنومبم هللاو تبهذ هيبث تب لها يف كلعح ىد كقاس هللاز! تملعاما تأ مم ةغلب ةظعو» ظ

 لطيف ةشئاعلبق تنام ةيوميم نا ىلع لباد هيف(تاق) (م) محلل انلصواو لانا نم تناك !ما اما كنراغىلع

 (4ج) ©( ةءاحضلا ف رعم ب اتك ) 60 6 صيخلتلا مم ر.دتساا )

 نإا لثم هيبقع لئلا يا تعا ل زم تابنذ نالو رمل لالحوهو ابجوزتل وهل ا او هيلعهللا لص ىببنلا نا

 #3 ه نيكرشلا طرت ىلع حي ثي دح ادهعاضبا س انعزا ةلاخ يمحو رهعلا امو هتلاخ يهبا م نالاقف سابع

 | ىلع توي للا يا 2 0 يو .اموع نا 5 2 انمقوأت 0
3 

 ةنومنم هللاو تبه 3 هس تس لها ىف كلمخ ىتح كلنقاس لات هللا نأ تملعاما تلاق 3 * ةغيان ةظعوم ىنتظعوذ

 ]هذ هل تاقذىتختفالا تمدقا اقف ميتفا نا ترافق حيتفتسا هعالط تالا و تعلغافى دنعنم هليل تاذ

 ,«ليوتتدجو نكلو تامل 59000

 باه ولا دبعن هللادتعاتن جادو دنيشااى ل نب دب نب ىب يناهنب طاصنب 7-2 رفءجوبأ 3 9 كوع ِِظ |
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 « نتسو ىدصأ ةئدس ركام لاق نملك وق إ

 ْ د« مرعوهوارج وزو هلآ هبل قال هلا ةقطال :اف سايعز 1نع ةمركعرابخا امافالالح ابجورت ملسو

 1 00 ىسوهنب رشم بلا (الاق) لدملاذاشمن لعوهيقفلا قاح-|نب ركب وبا 4 انربخا » |

 /عرعوهو حا 0 لسو هل او هيلع هللا لص يبنلاذ 'امبنع هللا ىضر سلبع نا نع ءاثمشلاو ايلربخا ران هنبورمت |

 ْ 0 ذب زيي ربخا ِِت امثنالافق ةيوميمزولوق تاقاهار نموها لاقمتى سهزال 4 هن ركذ دقو رم لاق
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 (4ج) ' «ةباحصلا ةفرم باتك) 268 ك0

 ىلا 0 تامؤ هيلع | 8 ةرساملا ذ نزحنب 2 تشرب زينم لأ هند ني هلع هللا ىضر تل طيفا نبا

 ىنلا ماقاف لس سو هلاو هيلع تالص هللا لوسر سابعلا اهجو زف هتحت لضفلاو اامنخا تناكو ناطملادبع نب سابعلا

 ةلوميمت ومنو كين ا ىلا» هللا ردقو ف رسا م ىنبفةن وديم تمدق ىت>نيحب كلذدمب فرس لع وهل او هيلعهللا لص

 *لسوهل 1و هيلع للا لص هللا لؤو سراج يف يثيح تيفوتفنيحب كلذدعب ابنع هللا ىضر ثراحلا تنب

 نبا ىئادح.قادسا نبا ن ءريكب ني سني اني زانيطلادنع نيدعأ ان بوتس نب ديت لبنا ١ 4 انثدح ف

 ةيوديم جوز لا هيما اص هللا لوسر نا اهنء هللا ىطر سابع نبا نع:دها# و ءاطعنع ء سجنوا

 هلاولاف ثلاثلامويلايف شروف رش يف ئزملا كبعنب بطب وح هاناف انالث 0 ماقاو أهنع هللا ىهض ,ثراحلا تذ

 ع ضب ماد مكل تمنصف 2 ظا نيب:تمل صافن يول تك رول كيلعامو لاق انعج رخاف كلجا ىضتلا دقدنا

 اذه# فرسلأم سىعا قحاببع هللا ىضر ثراحلا تن ' ةءوميع جرفل انعجج رخاف كيماعط ىفانل ةحاحال اولا

 هل دلو هع هللا لد هللا لوسرزا ةهردقو هللاءاضق ٠ نمسح. امو هاج رخي رخو و ملسم طرش تل حبحص ثيدح

 .جرخنا ىلاهدنع تيقو ءاضّقلا ةرمت نم هف رصنم دنع ةندمل ىلا اهدرو ف ريس ثراحلاتن ة ةلوديع ى مو

 ةنيدملا ىلا امجار فزرصنار فئاطلا حققنا 000 0200 « حتفل لسوهل او او هيلع هللا لص 0-

 ش «ا,جوزتدنع سو هل او هيلع هللا لصةتلا لوسراب ىبىذلا عضوا قفرس ةنوميم تناث

 مزاحنب ريرجن بهوانن ىناذصلا قاحسا ندم انب وقم نب دم سابملاوباهن ركذام ةحصب « اندح ا[

 هلاو هيلعللا لس هللا لوسرنااهمع هللا ىضر ةنوميم نعممصالا ن ديزي نعشدح ةرازفابا تعمس لا ةيباان'

 ىف تل زيف ىتلاخ تناك واهسذ ابى ىتلاةليإلا يف فرس تنامو فرس اميينالالخا م ىوالالح ارجوز لو
 سابيعنا ه ذخاف ام نار يع تن كيو هدم ىئادر تدخلا - ل دحللا يفاهانممطوايلف سادعن ! وانااهربق

 «اليمربتعانثاةكت ويف ردن واسع اهتنأرزاكو جملا يفت لح تناكو لاق()ةب اذك اهسأر دنع مطوو هنىبرف

 5 اع هللا لص هللا لوسر ناب حيحصلادانسالا اذه قطن دقو هاجرخم لو لس طرم * ىلع مك و تدع

 ؟؟ةراححيا(١)

 سولار او هيلع هللا ٍلض هيل 'لاودت 000 نا نع ءاطعردها# تر ءحبجتىنانا ينادح 0 قاحسان ا 9

 انع جرخاف كلجا ىضقاهنادلا واقف شيرقنم رفن يف ىزعلادبعنب بطي وح هاناف انالث ةكعماقاو ةنوميم جور |

 كماعط يقانل ةجاحال اولاق موع ريض اماءط مكل تمنصف ربا نب تدم عاف 1 مكيلمامو لاق |

 * (م)ف ريساهب س رعاو هن وميك جراتانع جرخاف
 هلاوهيلع هلا لص هللا لوس را ةنوهيم رع مصالانب ديزي نع ثدح ةرازفابا تمعس مزاح # ررج ل٠

 اهربقيف تازؤ ىتلاخ تناكفا امف ام ىن ىتلاةليإلا ىف فرس همن رست ااج ام ىنو الإلح 5500 ملسو

 سابعنا مدخافا رينز دلع هتءرطوف هيك اجو )  دخاف 5 ل امدجألا يف 0 ايلف سابع ناو انا

 يح ةنووميم 1-6 0 53
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 م0 رت نت
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 نء ورم نع ةئييعن.ا ربخاماف امم اهسأر ناك علا ىف تتاح تاكو لاق ةناذك اهيسأر دنع عطوو هب يرق

 كقددعدا ل 2( .ىنلا اه 6
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 ميم نيم ؤللاءا د)
 هيو

 4 ثراحلا ام

 ظ6

 7 هنوميم )
. 

 هان

 أ يتلا جاوزا نم تام نم رخآ يه و نيتس و ىدحا ةنس ابن هل ىضذر ةبوميم تيفوو رمح نبا « لاق #

 (؛ج). : «ةناذنصلا ةف رعم باتكذ عنو - ل 6 صيغلتلا عم كر دتنسلا )

 3 ١ 8[ اممع هللا ىضر ثراحلا تش ةن وختم نيني لل مارك ذ جس '
 رووا ل تيبش تدلع نبؤسملا انبهطخم ىل هبتكو ةكع ىفوضلا لبس ن . دجأ نيريكب 4 ىنادح

 | هبيلع هللاص هللالوسز جوز ىتدح مادك نبرعسم ىللاقةبمشىللاق لاق نطقواا اننيلكلا دلاخ نإ ميهاربا

 ْ ايمارظعم م نبساعن لالهن ّتادبع نبةبورن مرهلا نيريجب نيذزح نبثراحلا تن ةنوميم لسوهلاو

 ٠ : * ري نم ثراحن. ةطامجن, ثرالا نريهز ن فوع تنب دنه

 ؛ثراحلا تن. ةنوميم لاق ر مين دمخ ان جرفلا نب نيسحلا ان مهجلا نب نسا انب ىنامصالا هللا دبع وام اضع 22

 ةيلهاهلا يف تجو تناك ثراملا تنب لضفلاما تخاو سابع ن هللا دبع ةلاخ ىهو ثراح ن ةطامح نا

 ماع نت لسح ن كلامى نمسيقيبا نب ىزءلادبعنز مروا ملع فافنابةراف ىفثا ريم نبو رن دوهسم

 اهنساىل,ناكو تاطملادبع نب سابعلا هاياامجوز لسوملاو هيلع هللا لص هللا لوسر اهجوزعف !مءيفوتف ىؤلناا

 هلال وسرابجوزي ةارمارخ اهتناكو كمورم لايماةرشع لعفرس ؛ لسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ام ىنبف

 ش « ةيضقلا ةرميف عبس ةنس كلذو لسوهل اوهيلع للا لص

 « ةدلجت امنتسربك ىلع ةتسنوناعوىدحاوانوناع تيفو: موي اهلل ناكو لو هل اوهيلع هللا لص

 ٍْ : ش # حيحص »هنو ميم لس ودل 11 هيلع هللا لص

 حيف نب دمج اننى ازملا رذنملانب ميهاربا ان ىدج انيينا رمشلا دم نب لضفلا نيدمم نب ليعمسا « ينتربخا ف
 ارمتعمةيسدحل اماعلياقلا ماعلا نم ملسو هل او هيلع هللا لضهللالوسر جرخلاق باهش نبا نعةبقعزت ىسوم نع

| 

 4[ ثراحلا تنب ةنوميم زو-
 « كلبقادحا ادهم تربخا.امو نينمّؤْاما ةنوجم ئتبادج 1 7 ع 1 ةعيش ي لاق ٍِك

 اهقرافف قمثلاو ري نب دوعسك ةيلهاملايف تحور تناك سابعلاةج وز لضفلا |! ةا هو دقاولا لاق »

 | سابعلا امجوز لسو هل اوهيلع هللا ىلص هللا لور اهجوزتفامعيفوتف ىرماملا هياعد مدوا املع فاقن
 ,نيتسوىدحا ةنس تيفوو ل ةةيضَقلا رم ىف عب ةنس ةكمن ملايما رشع يع ف رس ام ىنب فاه ص | لينك

 « ةنس نين اع نع 0 ل ايه

 هللال ود راهامنف ة ةرب ةنودنم ىلا ناك نقاب ,عنبا نع نيزك ن ع نم رلادبعنب دم نع 4. ارساو»

 « مهبط + هن ومن يسوم او هياع هللا لص

 «اهن تزيقوف نساهءرسناكنا للاردقولاةبامثنا نعو# حمص هوحن ةرب هيا نع مفارىنا « نعو )ف

8 | 

 | هللالوسراهاهض ةرب ةيوميم ىتلاخ مسا ناك لاق سابع نأ نع بي رك نعنمحرلا دبعن. .دمح نع # ليثا رسا »

 ٠ «ةنوميم لسوهل او هيلعهللا لصةّنلا لو سراه اسف ةر ةنوميم مسا ناك لاق هنعهللا ىكر ةررسهىلا نع مفار ىلا نع
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 ةنوأعم رمز نيسمحو تنك هس ةيفص ةنيفاوو لاق سو هل اوهبيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تلخدذا |

 تنبالاعف تابوا اووي ل ص هللا وسر لإ اء لخ دتلاق اهنعهللا ىذر ةيفص نع ةناثك نع ديعتسا

 فلا |

 (؛ج)  عقاحملاة رم باتك) 2 © صيخاتلا عم كر دتسلا

 هيلع هللا للص هللا لوس ىأرف حرصا ايفرسوالا او هيلع هللا ليض ىنلا باي ىلع بواوا تايةيفصب لسو هلاو هل آد

 اهاخاواهأبا ت تابقكينكو س رعب دبع ةئيدح ةنراجت ناك هللا لوس ران لاذ فيسلا بواىبا عموربك ل سودل او اوأ

 حي ثردح اذه# اريخ هل ل لاقو لس هلآو هيلع هللا لص هللا لوب كج كيلع ارنما لف اهج 5

 * هاج رخو داتساالا

 تسلا ةيناوبام نب ىبسيغانت ميعاو اان ئرا لاروع دمجا اني وكلا محرلا د منع 9 5 ا

 ٌثردح اذه# انوا دبع حقي ةيفصىلع لسسوكل أو اوةيلع هللا لص ىنلا مطالومت هنع هللا ىضر كلامن سنا

 * هاج رخو دانس الامي ا

 نبدم ىنادح رم ن دما جرفلا نينيسملا انئةلوصمن مهلا نب نسسملا اننىناريصالا هللاديعوبا « انادح 9 |[

 امنع هللا ىطر ةيفص نففز ىلاللا ءاسنلا ىدحا انا تلاق ةرافغلا سيقىلا تن ةنوأن نءرجابملان. ةرامتنعىسوهأ

 ةليلةنس رشع ةعبست ذاب ناى دبجو ارشع ةعبس تغابام لوف اهمسف لسو هل اوهيلع هللا لص هلال وسركلا |

 / *« عيفبلاب تربقوأ

 ن مثاه ان ةديبع ووا'ضايف نذاش ان ىرصبلا ةرواعمنب زبزعلا دبع ان ىزجسلا دما نب جاعد 4 اريخا ْ

 هللا لص هلال وسر معتلانن داع بع در نالوغو نا انب ةشئاعو ةصفح نا ىنذلب تلق كييكسام ىيح

 هللا تاواص)د م ىجوزو ىسومىمعونو راهيناو نيمار نفؤكت يك تاياظالا هج اوزاو لسوهل 1في

 * (مهيلع هم السا وأ

 هيلغ هللا[ هدللا ل وسر ىأرف حيصااهف مل-وهلاو هلع هللا لصىىنلا باب ىلت بواوا' تاب ةفصب سوف اوم 5506 ا

 اهانا تاتق كركر نءازك كي هثردح ةيراج تناك هللا لوسز ان لام فيحلا باو نا ويرو ل سودل اوبأ

 * حصا ريخ هللاقو يسوع اوهيلع هللا لص هللال وسر كدضفك يلع اما رق اح ود حاهاشا وأ

 ( تاق) حيحص# او ازيخ 00 وهل اوةيلع هللا لص هللالودسر يطا سنا نع ناعطنب « ىسع |

 * بتتبز ىذاعاإ طلغلب ]|

 | امعمسق : وهل اويلع هللا لص هللا لؤسر ىلا ةفص نففزىلاللا ءاسنلاىدحا: ابا تلاق ةيراغغلا ةنما 4 نعطا

 اواور + لس وهل اوهيلع هللا لص ينلايلع تاخدذا ةنس ةرشع عبس تغلب نا ىدبجوبا ةرشع ميرا راولل وظأ]

 «ميتلاب تريقونيسمحو نيتنثا ةنس تيفولاقؤب ىدقاولا |
 |لوهل اوهيياع هللا لض هللالوسر لعل خد تلاق ةيفص نع ةءانك نع ديمسن مثاه ان:ضايفنب « ذاش ج1

 | نونوكتفيكتلقالا لاق اهنمريخ نحن الو تو ىنمنالا نر ةشئاعو. ةصفخن ا ىنتلب تلف كييكباملاةف حبب اناوبأ

 ْ يف وهلا وهيلع للا لص دمج وزو ىسوم ىو. نو سهلا و: ونعم ريخخ 5
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 ] ا * املا فريم ب انك ال 2 _ عا « نمسح كرعلاو
 نرع ةحالط نب ىيحب نقاحسا نعريهز ان ةفذحو ا انثىلاق ندمح با قاحسان ركبوا انندح »

 0 و ةط ساينس يحول لما طول ل ضان كلام نع ىرهزلا

 « هاجرخمملو دايما ميت ثردح اذه # هئاسنل مسقن : اكمل مسق ناك و باجملا

 ريفعن ريثك ن ديعس اني متسر نبىدبم ندا ان ىنامصالا دهازلا هللا دبع 0 37 « اربخا »

 تن ةيرب وج نع هربخا قابسلا نب ديبعزا باهش ن نبا نعدعس نب ث يللا ان( اولاق )طاصوباويسعيبا نبديعسو

 هللاوال تلا مامط رم لهلاةفارلع لخد لسو هل او هيلع هللا لسص هللا ل وسر نا اهنع هللا ىضر ثراملا

 ثيدح ادهءاملع تغايدقف اهسرق لاقف ةقدصلا نم ىنال ومهتيطعاةاش نم مظعالا ماعط اندنعام هللا ل وسراب

 * هاج رخم و نيخيشلا طرشلع -

 سي[ اهنعاّللا ىطر ىيح تنب ةيفص نينم ْولا ما ركذ لوس
 ان ىرييزلا هللادبع ننبمصم اننى رحلا قادسا نب ميه اربااننهنولاب نيدمحا ندمت ركب وبا# ىتثدح

 هيلع هللا ىلص يبنلا حتتفاامل لوق هنعاللا ىضر كلامن سنا عمس هاو رميىبا نيو رمع نع دم نب زيزملادبع

 لاقم هءعارو اهفدرب ملوهل 0 هيلع هللا ىلص ىنلا ام شط هسفنل ىيخ :تنب ةيفض قطصا ربيخ لسودلاو او

 هع اهيصلادس لب الف بكرتف ا اعموقت ىتحهلجر عضي لسودل .اوهيلع للالص هللا لوسر تءأر|

 لاق لسوهلا او هيلعهللا لص هللا لوسي ةعأو كلن تناكف هلوح تنم هلت ع دف ىف ماو مطن يفاسيح

 رضنلا نب ايس ىلا امر عاقب تلعن ةبلع نب ديعس نب تطخا نب ىيح تن ةيفص يه و: ثعصم

 تكلم لأ وسلا تن ةرباهماو مالسلاو ةالضلا هيلع ىموم طبس نم َلْيئا سا ىب ..:رمموخنن نب ماحنلا نبا
 « ةيواعمنمز ىف
 دلاخ أنا ءاطغن باه ولادبعانت ناق رزلا نب رفعج ن 00 ٍداسا ركنا قاحس!ن هللادبع# انربخا »

 هيلع هللا لص هللا لوسر لخ دامل لآق هنع هللا ىضر ةربهىلا نع خابرنب ديلولا نع دنزن نب ريثكن عءاذملا

 هلاو

 هللا لص هللال ور ب رض رمت نغسوا نإ كلامنع ىره زلا نع ىيحننب قاحسا نع ريهز انث 4 ةفذحو ا ف
 * حي ههأ اسنل مسقت ناك اك امل م دقو. بادملا 6 يلسوملاو اوهلع

 اهءاعلخد لسوهل اوديلع هللا ىلص هللا ل وسرنا ةيريوج نع قابسلانب ديبعوب ريخا ىزهرزلا نع 4« ثيللا ©

 هايل تغابدقف اهب رقلاتف ةقدصلان م ىنالوم هتيطءا ةاشنم مظعالا اندنعام تلاق ماءطن م لهل اقف

 م4( ىح تنل هيفص زهيبس

 قطصا ربيخ لسوهل اوهيلع هنلأ لص ةقالوصر تت اللوقاسا 00 ر<ىنا ن ور# نع 4 ىذروا ردلا و

 اسيح عنصق اهب س ع ءايهصلا دس ملبايلف املع موقت ىتح هلجر م هتأرف هءارو اهفدرب | )َ جرف هسفنل هيفص

 «ةتمدلو كلا ت تناك هلوخ نم هللتنوعدف ماو ماظن يف

 .هيلع هللا لص هللا لوسر لخ د املاقت ةريرهىنا نع حابرنب ديلولا ن ءادنز نب ريثككن نع 4 ءاذحلا دلاخ ©[

 هلاو ©
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 يتسن قمل ىمن 5 ى ناك نءء اوقتعاف نوقرتسا مب هلاار ا م راهبصأ
 اي هفيصنخ كلانا ايزل 2 , مظعا تناك ةأرما لعاالف ةشلاع تلاق اهايا هجو زب تيب لها ةئام
 5 04 5 و نغ

 هل.او هيلع هللا ص هللا ل وشر ىببس لاق هننا نع ةيريوج ىلوم نحبرلاهل نب هللادبع ىتثدفر مينا لاق »

 «دمل ل سود اوهيلع هللا لص هللا لوسر اميكاو اهادتفاف اهوبا ءا ىلا يف ة هيرب وج تمقوف قاطصلا يلسو ل

 ةقيح اوايلك نامل فدقاولا 7 بيرَقف ٍقاجسا ندم ثردحاماو

 هللاوهيلعهّللا لص ىنلا جوز ثراها تنب ةنربوج ترف وتلاق هيبا نع ضي الا يبا ن هللا دبع ىنادحو رمح نبا «لاقإ»

 «ةنيدملا ىلاوذكموبوهو محلا نبذا وما ملع لصوةبواعم# راما 0 والا عيد 00 لسوأ

 اهنعهللا يذرةب رب وج نع ثراملا تنب ةيربوج ةالومتناكو هيدج نعدي زب نبدمح ىريخاو رمينا « لاق

 5 وب يهو نيج ةنس ةلريوج تف وكلا نسب رشع ةنبا اناوراسودل اوهيلعّللا لصةنلا لوسر ىنجو رت تلاق
 00 ناوئم !ماع صو ةنس نيتسو سم ةنبا

 هللا لص ينلامودق لبق تير ثراملا تننب ةيربوجتلاقلاق هبا نع م اهثيهنب م ازح ىنادحو رمح نبا « لاق 2

 نانا مادبا اهيزيخا نا تع رككى رجح ف وقو قع يش ميسي اههارنتلا نأكل اياثالثب لسوهلا اوهيلع

 يوفي هلك نقم داهتسا ضلي توماس شكلا اوهيلع هلا لصهّلال وسر مدق تح

 * لجو نع هّلللا.تدمفير يملا ينربختى © تال ع نم ةيراجيالا ترعش امو مولسرا نيذلا مم نوملسملا ناكيتخ

 تنب ةنربوجو لاق قاجسا نب | نعريكبنب سنون 'راجلادبع نيدمجا انئب وعي ن دمج سابملاوبا  اندح
 2 تناكش قضم نم“ ةعذدجنب كلامن دئاعن مسخ نإ رارضيا نا ثراحلا تن هر ايمعاناك تراغلا

 «رفشلاو ذني نا وفص نب مفاسم هل لاقت : اهمعنبا

 هريغو ةربزاك اهمساأ ثراث تيس ' هنرب وج نع ةيلسيلا تابت نع اطع نوررمين دام # ىنادح 9

 «ءاجرخأو مو لسمطرش ىلع حرص هر دنع نع جرخلاة نا - ناكو ةيريوج امامفولسمالا اوهيلع ل 8

 كال وسوبرارساا نقم مال لارمألا جرت تامفدقلاق تالرجرإ من .تلاقثجو زباو كت انك كنعىدؤالاق
 هاهابا هجوزب تيب لها ةئاممبقتع غلبف ىبسلا نم مهدي! يف ناك نم اوقتعاف نوقرتبس ملسو هللاو هيلع هللا ُص

 ءاؤ ىسلاىف ةيريوج تعءقو. لاق هينا نع ةيريوج ىلوم, ضي الايبان هللادبع ينثدح ىدقااولا « لاقو 9

 لصو نيبسحو تس ةنس لوالا ميبريف تيفواو سوه او هيلع هللا لص هللا لوسر | اردكلاو اهادتفاف اهوا

 هةنيدملا ىلاو ناوى اييلع

 *« نيس ةنس ترؤون لدقو ةنسم نار رعد لذإ اناوليسودلا اوهيلع هللا لصةللا لوس ر ىنج وزب تلاق ةيربوجا# نعو د

 نا ةروجنع ةملسيلاتنب بيز نع ءاطع ضرب ورمنب دم ىنئدقب ةرباهمساناك قادسانإ « لاق »

 10()ةريدضوم جوخ لاقذا و هركب ناك ة ةيرج امان انساريف مسيو .او هيلع هللا لص ينل
 00 سوو

 + يطق <

 بمول هكر مظعا ةيريوج 5 (

23 

 م

 *هرجعق قالو



 0 ا 4 7 5

 ١ عةباحصلا ةف رم باتك عىل ( صيخلتلاهم كر دتساا .  ج) 4(

 جوز« ناقت يلع نرخف كجا وزانالسودل او هيلع هللا لص هللا ل وسرل ثراحلا تنبةربوج تل ق لاق دهاحم

 كقادص مظعا ا ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاف نيع كلم تننا انا ماس وهلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر :

 كموق نم ةبقرنيعبرا قتعاجلا « 1

 |[ رفعج نيدسم نع قاحسا نا نع نيكب نب سناوف اند رابطلادبع نيدمح اان بوقعي ندمجش سايعلاو ا امدح »

 ايابسملسو هل او هيلع هللا لصدتلا ل وسر تاما امل تلاق أبنع هللا ذر ةشئاع. نفعا ةؤرمع نع ريبزلا نإ

 | اهسش ىلع هتبباكف سامشلا نب سيق نب تباثل مهسلا ىف راريضنما نب ثراأا تنب ةن روج تعقو قاط لاى
 لس وهللاوهنيلع للاي هللا لوسر تناف لاقهسفنن تذخاالادحخا اها ريداكي الةحيلم ةواح أرضا تفاكو

 «اهت تك ىلغ هم نيعتسل

 تنب ةيريوج و لاق رم ندم 59 جرفلا نب نيسحلا انن مهلا نب نسسحلا انىاهتصالا ادع وا م انندعو لل

 | نا وفصنب مفاسمابجورت ةعازخ نم قلطصملا ن ةعذج نبكلام نب ذاع نب تيبح نبرا ريض ىفانإ ثراحلا

 ' : * عيسل ولا مو:ل اتمف

 'تلاقامع هللا ىذر ةشئاعنع نابونب نمر لادنعنن دم“ نعهنأ نع طيسقن هللا فدع ندب 04 انندخل ل

 1 سافل ئطءاو سانلا نيبهحسقم هنم سلا جب رخاف قلطنمل ناب 7 سوفا 1و هنيغ لا ّ مايل بايب

 أىرانمن الا سامش نب سبقن تبانمهس قرا رض ىفا نثراحلا تذب ةيربوج تعءقوف اهتس لجا رلا ونيمهش

 أ اهسقنىلع نفق نب تبان اه اكفاهتع لتقف ةعدج بتشان نلوم هللاشاهلمع نا تح تناك وهنعاللا خي

 | ىدنع ملسومل آوهيلع هللا لص :ىببنلا انيبق هسه .تذخاالادحا اهانريذاكي الةولح ةأرصا تناكوقاوا غشت كك

 ملسوهل "اوهيلع هللا لص ىنلا لعامل وخد 53101 ارنا الاوهام هللاؤفابتانك ف هلأست هنروج ا

 نم اصاذقو.هموقذتس ثراحلا تنب ةءربوجانا هللا كر تلامفت 7 ىدلا لثمامف رافت تفرىعو

 |كلذ كرما ريخوا لاه ىاكفَ ىنعافو' وامس ىلع 1 نب تبان مهس ىتمقوف تملعدقامسصالا

 1 ولا سانلا' ىلا ريما جرف قن تامفدتق لاق هللا ل وسرإب من تلاق كجورتاو كت انك كتعئدؤالاق وهامتلاق

 ْ *«(كلءوقنمنيمب راقتعا ملا كقادص مظعا ملا لاقف نيك كلم تنا انعا
 | هلاو هيلع هللا لص هللا لوس باصا امل. تلاق ةشئاعنع ةو ع نع ريب لا نب رفمج نت دست نع «:قاحسا وف
 أ تناكو اهيل هتبت اكف شيق نب كباب جدن قرا رض ىانب ثراحخلا تن هلريوج تمقو قاطصملا ىناباب- هلو

 مسوةلاو او هلع هللا ليص هللا لور تناق هلسفنن تءدحا الا يا اهبارداححيال ةحبلم ةولح ة أما

 نإ اهتن امك ىلع 28 نيك

 0 اهم ليد عدل 6 لتمف نا وغض نن 000 اهجوزت 00 - نع 00 0 4 و

 |رضانوتلاق كلم هنا ةنتاكا تبان قف تدقاوف قورماغا اع'دقام ا نانضادقو هموق

 لاق



 تس ٍِ

 7 َى

 مصاعنب ىلع انن' ةماساىلان: ثراحلا انثدح (الاق) ىذ املا نيسحلا نب هللادبعولدعلا ذ اشمح ن لع انيدح د ١

 كاس مظعاانا لولا او هيلع هللا لص ىبنلل لوقت شحج تنب تنءز تناك لاق: صاع نع دنهىبانب دواد نع

 .| هشرع قوف نم لجو نع نمحرلا كينجوز لوفت ماجر نم. رقاوا رتس + نهمزلاو احكتم نه ريخادا اًمح كيعأ
 تركذدق#ىريغةببرق كثاسننمكل يلو ك تتبعنا اناو كلذ ريفسلاو همالسلاو ةالصلاةيلع لب ريج ناكون ش

 هيل وهل او هيلع هلا لص ىبنلاةمع ىهو مئاهنب بطاادبع تنب ةميما شحجتنببنيؤمانا ةمجرتلا' لوايفنأ

 دس ام < مم حت انت اولا 0 رو رم

 شحج تنلٍبنيز تاب مك نصح تنب ةشاكع مات اثس لاق هببا نع ىشحملا ناهعنب رمبىنثدحو « لاق )|
 بيراك ٍنامعنب رملاف نرشعةنس تيفون ونيث الثاو عضب تنبيهو ةرحملل ةنيدملانم دق تلاعف تومو |

 ووو

 ل منوع هللا ىكر ل ا مايو 0 نإ نيئدح قلاب ىلان رضا دي ْ

 ابادجا ٍتديف انممتجا اذا انكفةشئاه تلاقادن . نكلوطا ىباقوإل ا | هجاوزال لسولا اوهيلع للا لبع

 هيلع هللا لضويبالا ادع يعئابفو ءقانل وطاع نكل ملوةريصق ة ه ارا رفا سودا اوةيلعهللا لد ى دل جوز نشخج ا

 3 قدصت' وزرختو غد ع اكيديلا ةغانص ةأ ما بنز تناكو لاق ةق دصلاديلا لوطي دارا اعا ملسو هلو 1

 نب م ل كو فو مرد فلا نيسمضدجسا ع ده نيح دلاولا مف وءاف اه زس تنك رونيكاسلا ىوام تناكوهنلع :

 نكلو طل ى اقل نكحر سا اعوذ ع ةشلاع .1رع ةرمم نع ديعسز ىيحن نع ىلا ىنأ ا # سر داي 9 ا

 رادمجلا يفانيدبا كب : لسودلاو اودهيلغ هللا لص 000-2 ةاذودع انا دحا: ت تنين قاسستجا اذا انكشف ةشئاع تلاقا 5 ش

 اق كيل كلان عا انا لسومل ]و هيلع هللا ىلا يبتاللوقتنشا زتناك لاق ىبعشلا نعد واد نع مصاعنب #« لع :

 كلتيريخلاوهليزيج ناكوهش ص قوقنم نمحرلا' كينجوزو احر نوب رق 1 ارتب عيب كاولطكتم موال

 * ىريغ هن , رق كاس نم كل: س يل كتمع ةنبا اناوب

 (4ج) (ةءادصلاةف رسم باتكا 2 6 لميدالا نم كرذتنلا )

 * مرد فلا نيسمخم

 تب يشز تيفو مح كلذلمفل 0ر و لواطت رادجلا يفانم دياده سولار اوهيلع هللا لص هان وشو ةافودعل

 *هأج رم اوملسم هاطاوق ىلع مميت ثردح اذه# لجو زعهّللاليبس ىف اذه سو

 -- اهنع هللا ىضرنينم ْؤأا ما ثراحلا نب ة 6 ركذ ]جس

 :.ةرع حيجنىبا نبانع ةئييعنب نايفسانن ليصوملا برج ن ىلع ان :قنمولل ناملس نيدمجا ر بوبا 4 انربخا 9

 دوو نكي

 ا نا ذعئيح انف رمفانل وظا نكي لو ةريصق ياك شح تن بز تييف وبىتح كل ذ لمفت ل لقلواطتت

 *(م)ق دصناو زركو غب , .تناكف ديلا ةعانص يراك جتق ادطلا دز راانعا لسو هل اوهيلع هللا ليص ىبتلاا

 م ةيفلطصملا ثراملا تن 0 روج زجج

 ناتي مذ رخفب كاجأوزان ا لسو هل آوميلع هللا ىلص هللا لورا ةن رب وج تلاق دهاج نع 6 حبجتىلا ناط |

 ةتناك) ا فيعل»

 .هع و4

 سس مسج 7( ديلا

 مع 4 هج 1
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 (4جا)  «ةءاحصلاةف ريم باتك)> + 26042: ©صيخلتلامم كردتسلل)

 كيلع كلما ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوقف ارقرافافكتببعا بني ز لل هللا لور اي ىاو تنا

 | تنماولوع خي لسودل "1و هيلع هللا لص هللا لوسر لابو كلذ دعب اليبس اهلا دز عاطتسا امه كجوز از

 كجوز كيلع سيجالسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر لوقيف !هةرافااذا هللا ل وسر اب لوقيف كجوز كيلع

 امنع هللا ىضر ةشئاععم ثدحتي سااج لو هل اوهيلع هللا لصلا لوسراميبفلا تو ال العاف ديز اهتزافق

 اهرشبب باز ىلا بهذت : نملؤقوهؤرسب و < ةيمنلسوهل ار و ةيلعدللا لصللا لوسر تدخلا ذا

 تمعن اوهيلع هللا متنا ىدلل لو ذاورسو هلاو هيلعدللا لص هللا ل ومرالتو» 0-0 هللا نأ

 مظعا يه ىرخاو اهلامح نم ىنغاب ناك امل دعبامو برقام ئيدخاف امنع هللا قمرا هك )اق املك ةصقلا هيلع

 ةشئاعتللاق ادهم 200 0 احلا م لجو نع ايو 0 ا 6

 نب ميهاربا ن ندم نعداملا نب تاد 1 تان وا 200 .

 لءجتو لسو هلا او هيلع هللا للص هللا ولسا رع لع لمحت لاش دح تنب تشر تصوا لاق ىبتلا ثراذلا

 كورن نإ :رادح ليغ هنعىلا عل ماكل نطير تالا ١ رمي صو هْنع هللا طر قيدصلازكبو ا هيغل < ليقو شع ُهيِلَع

 * ميعبلابربق 3 طاطدش لوا ناكواط اطبق مويلع تنبرص يناوالاتف فئاصموبىف بشزربق

ومو نع ةريس ا نب ؛ هللا دبع نإ ركل وأ ىتدح ورم نبا# لاق 9
 ٍإ طيلسيفا ن :إ هللا دبع نعت هك ندم نع ءىبا

 ريرسلا نع حتنتدمجا اباايل وقر < عمساو ب وهو ف وفكموهو ب بني ز ريرس لمحت * سخج نب دحاابا تيأر لاق

 هللا ىضر رمح لاقفدجا امرد درب, اذه ناوريخ لك امان ىلا هذه دما والاف اهرب رسس ىلع سانلا كنتتعيال

 * مزلا مزلا هنع

 قدَصح تناك فرخ الؤآ رائد نفح كنت كدت آَم لاقهنا نع ىتحجل ان امع نيرمع ىثدحو 4 لاق 9

 دحسما مده نيح كلملا دبع نب ديلولا نم هوعابفامل زيم تكرو نيكاسملا ىوام تناك وةيلع ترق أم لك

 نيس

 ايف كلخ وامل زيعا ودب زاهقرامق نابح ن ىيحصن. دم نعىماسالا ساعن !نعى دقاؤلا « ثردح قو ط |
 ةيمغ لسو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر تذخ اذا ةشئاععم ثدحت سلاج ل وهل او هيلع هللا لض هللا لوسر

 ىذلل لوقت ذاوالتو ءامسلانماهينجوز هللازا اهرشبب بن زىلا به ذننملوقب وهومسبت وهو هنعي رسم

 اهناج نم ىنفلبت ناكل دمامو برقامق دخاف ةشلاغ تلاق كَحوز كرع كسفا هيلع تمعلاو هيلع هللا منا

 « ادهبانءلع ر خفت ىهق ءامسلا نع هللا اهجوزاهفرشاو رومالا مظعا يشىرخأو

 عمساَو 4 وهو ف وكم وهو بن زرب يد لمح شحجب ن دمج ابأ تأ لاقطيا ىلا نب هللادبع « نع»
 اهبانلل ىتلا هذه داو الامفاهرب رس ىلع سائلا مخ د زاو سائلا كتتتمي الرب رسلا نع حن دمحا ابا ايلوقت رمج

 هى دقأولا هآور»# مزلا مزلارمج لاق دجا امرح د ريباذه ناوريخلك
 'تردقام لبق دصتت تناك هز د الو اراثد - تق املا هينا نع ىشحإلا ناهغْن رم ىنث كح «لاقو) ظ
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 (4ج)  (ةباحصلا ةف رعم باتك)) 2 (صيخلتلا عم ك ردتسلا )

 تاسراو هللا كرس ىتررس ةشئ اع تلاقف هلك كلذ "رم كتللحو زواجيو هلكك لذ تا رفَتف رئارضلا نيب

 امنع ىلامتدنلا ىضرةيوامم ةراما يفنيسبراو عبرا ةنس تيفوتو كلذ لثم امل تلاقف ةملس ماى

 4[ اهنعهّللا ىطر ش>ج تن بنز ركذ زو-
 تناكلاق ىريسزلا هللا دبع نإ .بعصم اننى رملا قاحسا نب ميه ارياانب هيولاب ن دما ن دمح ركبوا انبدح 9

 تنب ةميماابماو ةعزخ نيدسا نبنادودن,منغنإ ريثك .ةاصن ةربص نب ر معي نبب ابر نبش حجت نب بنز

 هلال صلال وسر اهجوزتفاب ةرافف ةنراحن ديز دنع بنز تناكو فانم ديع نل زرمي نب مشا ه نب باطملادبع

 5 ”1وهيلعهلا لص ىبنلا حاوزا لع رشف تنا اكفلاقاك ائجوزا رطوا ممديز ىضقامفتلز انفو لسودل أ ههيلع

 تحن تناك ةض احتسملا ىه شحج تنبةنمحو ركيراقاو نك وابا نكج وزو هلوسر نم للا :ىنج ىز لوش

 * شحج تشب بنيز تخا هو فوعنب ن*+ رل' دبع
 رمشنب دمج انن جرفلا نبب نيسملا انئممملا نب نسملا اننيناهمص الا هللادبع ونا صصقلا هذه حرشب 4 انيدخل لف
 مدقلاةهيبا نع ع نتمملا 0 وب كا بع تيخاومال ل بنيزو لاق

 رسما او هيلع هللا لص هللا لوسر عراه نم شح تينا بنز تناكو ةنيدملا لو هلا و هيعّشا لص يتلا

 شير رقم“ تناكو هايضراال ت !اًفةنراحنب ديزل لسو هل اوهيلع هللا لصهللال وسر امطغن ةليج ةأصا تناكو

 « ثيدحلا دز امحوزيف كل هتيضر دق ىن اذ لاق

 هيلع هللا لصوللا لو سير ءاحلاق نإ ايح نب ىيحنن دم نع يملسالا ماعز هللا دبع ىنادشر م نا لاق »

 سودا اوهيلع هللا لص هللال وسر هدّكِف أاءرفدمحج نب ديزهللاق عا دينا هبلطب ةبراح ندز تيرلسودلا و

 يشم مهمهم ىلويف ىلوف هللالوسرابانههل لودتف بنز هيلا موعتف هدج لفهبلطب هلزيمءاشب ديزن.!لوقيف ةعاسلا

 قال ينادت ساورخ ةةلرم ىلا ديز عا بولقلا فرصمهّللا ناحبس مين هللا ناجرسالا هنع ميغ داك" ال

 لوم يحق لاو لاو هيلع كلذ تيضرعدق ث !اق لخدب هلت قالا ديزل اًةفدل زيم ىبا سو هلا او هيلع ارب

 لاق بولتلا نه رصمّسا ناعم ميظملا هللا ببن يلون تحمست هنيقاال مالكملا كل و اا

 ىنأ تاخد البف ىلزم تئج كليا ىنخاب هللا ل وسراب لاف 2 و هلو او هيلع هللا لص هيلاٍلو سريا 00 جرف

 ظ 57
 د ميراةنس تيفوثو كلذ لكمال ِتلاَف ةمل ما ىلا تاسراو هللا كريب يتترريبةشْئاع

 6 دسالا باب رن شحج تاب باز --

 هللا ل وسراهج وِزَنف اهقر اقع هل آو هيلع للا ص ينلاىلومدي ز دنم تناك مئاهنب باطما دبع تْب ةميما اهماو

 * اهك انج وزار طواهنم دي زيضقاهلف يلاءت لاق لا هلآو هيلع هللا لص

 نبدب زيلع سوهو اوهيلع هللا لص هللا لوسر اهبطفت ةليج ةًأرصا تناكو بنز ترجاه « يدفاولالاق

 ب ز تناكو هلوطي ت دجلا 3 0 هتيبضر دقيناف لاق شيرقما تناكو ءاوورارال افراح

 * ملام هللا ىنجوزو ن كيل اها اها نكجدز رز كيقو لمعلا ايديع لا لم يبنلا ءاس لتر 3

 زركذ)

+ 
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 2ج>2 يسد اسد رز

 و دلل :

 هيت مج ميك )



 رشع ىتنثا دايك
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 (4ج) ٠ «ةءاحملا ةف رعم باتك) 2 ع صيخلتلا عم ك رهتسلا ١

 «هتاكر وهلا ةمحرو مالسلا اهيلعو لاف مالسلا اهسم هنث رقاو 6 اوهيلع

 نب رفعج ىنثدخ د نب قاحسا انث رن دم انثهيففلار رج نيدمح ان' ىحرقابلا رفعج نب لإ 4 ىبريخاف

 بطخم ىشاجتنلا ىلا ىرمضلاة يما نيورمي سوما او هيلع هللا لصسلا ل وسر ثعبلاقوبا ريع نيد

 هللا ل وسر نعددنعنم ىشاحنلاابق دصا وهأيا ابج و زف نشحج ن هللا ديبع تمت تناك ونايفس يفتن ةييبح ما هيلع

 د كل دل ا 3 دةث اعبر :[ةءاسللا قادص

 3 ,زعلا ديعانت ىريزلا هللا دبع نإ بعصمانث ىبرملا قاحسا نب ميه ارب 4 00 وا# ىنادخ 9

 1 ةعئاخ لآ هلأ: نمحرأا دبعنب ةملسىلا ن ء ميهارا ن دبل نع داما نب هللا دبع نب ديرب نع د 5 نا

 هجاؤ زال هقادص ناك تلاق هحاوزا ملسوهلااو اوهيلع هللا لص هللال وسر قدصا ك لس ودل اوهيلع هللا اصىنلا

 اذه#هحاوزال لسوهلا اوهيلع هللا للص ةقلل وسر قادص اذهف مرد ةئاسم كلدف اكفنا ه رشع 4

 كولملا قالخال ال امتس ا راد ةاهنرا ةبيبحما ىئاجنلا دص | اع او لمعلا هيلعو د انسالا مير ثيدح

 «كلذيف هب 0 وهل اوهيلع هللا لص ىنلا دا مئانصلا ىف ةغلابملا ف

 زيزعلادبع نب نمر لا ديعانث رمت نب دمت انث جس رفلا نب نيسملا ان يهمل نب نسما انئىتاهصالا هللادبع وا انربخا

 »# ةنسح نب ليبح رشم امم ثععبو لسوملا اوهيلع هللا ىلص هللا لوشر ىلإ ة هبيبحومأ ىئاجنلا زرجلات ىرهزلا نع

 حاكت برحن نايفس ابا غلب املا لاق كوعىلان دحاولاديع٠ نع رفعجن هللا دع ىنادحو رمتن ا ي لاق 0

 * هفنأ عرش ال لحفلا كاذلاق هتنبالسودل ار اوهيلع هللا ىلص ىلا

 تسال ثراحلانب فوع نع ليهسنب ديلا دبع نع ةربسىلانب هللادبعز ركواىنادحو رحنا 3 لاق

 نوكيام انني ناكدق تالاف امومدنعل وهل آو هيلع هللا لص ىنلا جوز ةبيبحماىنتعد لوقت اهنع هللا ىضر ةشئاع

 هل اوهيلع هللا لص هللا رودس ثمل لاقديبا نعلن دم نب رفعج نع دمت ئ ٌقاح ا ىتثدح م ىدقاؤولا

 ةئام مديرا د نع ىشاجنلا اهقدصاومأبا امحوزف ةيبيد ما هيلع بايو اعلا قاف رعيولا هيما نب 0

 «كلذلالا راندةك مدا ءاسنلا قادصتقو ناو ىص نب كلملادبع ىرااش ىربطلار برج نالاق# راند

 هيلع هللا لص ةاا قدصا مك ةشئئاع لاس هما سيلا نع ميهاربا نب دم نع داهللا نا نع #« ىدرواردلا ©

 ممن« افصنو ةيقواق ريثع قلل هحاوزال هقادصن اك تاق هجاوزا لس ودل او

 امللاق نوعىبانب دج.اولا دبع نعو* ةنيح 3 ' ليبحي رش عم امعبو ةبيبح ما ىثاجنلا زب لا 5 يرهزلا# ن ع 2

 «هفنا عر لحفلاك او لاق هتننا مل واللا اوهيلع هللا لص ىبنلا اكن برحن ب نايفسأبا غلب

 ىتعد لوعةشئاع تءعمس ثراحلان بفوع نع ليهس نب ديل ادبع نع ةربس ىنانا ىنادح 4 يدقاولا :

 تاامفهلك كلذ نم كتلل> وزواجو هلككلذ هللا رفنفرئارضلا نيب نوكياماسنم ناك تلاهف اك ومدنع هن ما

5 

 | هللا لص هللا ل وسرمسبتف ةهرباىن تاعفامو ةطللا تناك كا معردخا لسودل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ىلع

 تقو فتراورض نب كلا دبع ى راق ربرج نب دمتم رفعج وا لاق رانذ هث تيا هن هللا لبص
5001 000111 
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 اة : هل 4 راح اذافنذاتسىلاب ىلع ى شاحنلا لوسرالا ترعءش [ه َّك ع ناالاوهاق تلاشى

 يو سو

 وبس

 ا ع

 را لع بكأو اهم لفح فدل تيارىتلا ايؤرلاب هتربخاو كلريخ ام هللاو تامف ةنارصنلا ىلا تءجر مث دمت

 --- 0 20 هيي دك نايل بتك|

 تمقلاو ا 1 نمو ب طا ن رحل رعاسلا ساو د م 31

 ّتلاالاهلاالزا دهشاو هد قد هللدملا رابجلازب زملانميهملا نمؤملامالسلاسودّقلا كلملا هَ هللدجللا لاَ ىعاجنلا

 هيلع هللا لصهللال وسر هيلا اعدام ىلا تبجاف ناّرفسىلا تن ةسخ 5 هجوزا نا يلا ل بتكح لسوهلاو هيلع ْ

 هدمحا هللدملا لاف ديعسن دلاخ ملكت موقلا ىذب نيرا اك مراند ةئاعبرا امتقدصا دقو سوال وأ

 5 روظيل قا ن دو يدهلاب هلسرا هلو_ترو ةديعادت اديك هللأ الاهلا ال نا دهٌتاو هرصتتساو هتيعتساو |

 هتحوزو ملسول اوهيلع هدا لس هللال وسر هيلااعدام ىلا ثيحا دف دعلأما هنوك ر 1 هركولو هلك نيدلال ع ْ

 لاقفا وموقنا اودارام اهضبقف ديعسن دلاخىلا ريناندلا مفدو ةلويسرا هللا كنا ناشحل ذا تنب ةبيبحما |

 5 < اولك اذ م امن , اطدف موزتلا ىلع م آملا كو نا اوجوزت اذا مالسااو ةالصلاوملع ءاَيسنالا م ْ

 كتظعأ كتيطعا تنكىا [4 نتف قرش :ىتلا ةهرباىلا تاسزالاملا يلا لصواملف ةبيبحما تلاق اوقرقت

 ةيلع هللا لص هللال وسر نيد عبادك هنهدو 5 موقأ ىت لا اياؤاكش اك 0 ثمل يلع مزع تا ٍْ

 ركش الف ىدنع هيلع ه اريذاكو وهل |وهيلع هللا لص هنلالوسو لع هلكك لذ تمدقو ريثك دابزو ربعو سس رود!

 هلبد تعب : ادقوىلا ةيملعت الوب اوهيلع هللا لص 0 حلا كيلا جا ةهربا تلا ٍْ

 انم دق الفتلاق كيلاّج 5 لو ىلع تافيدلا الك سصحتلابب ق :نرج ىلا ىه تناكوى تفطام تااقأ

 تلاعف لع ت تاخدؤقهنه دوةاي لع موق ا ةهرا ا4لاَه ةنراج اذان ذ ذاتاسل ى احتلال وسر الا سرا مم

 (؛4م) حةلاحملا ةف رعم باتك) 660 ( صيخلتلا عم كر دتسلا

 ملسو هل او هيلعهللا لص هللا ل و-رذا الواو تعزف نينمؤا| ما ابيل لوقا اناك مونلا ىف ىراف تام ىت>

 مل-و هلآ هلع هللا لص تالرت را كللوق كلملا نا تلاقف ىلع ت تاخدف هنهدو هناي لعموم تناك ةهرا

 هللا لص هنلآك ويمر ناف دعباما 3 مالسلاو ةالصلاهيلع مسمن ى ٍوسدلع 0-2 9 دل ذلا 2 ةلئوسرَو هديع ادهم ناو

 يلا ه درف | ,ةيطعا أم ميج مدمج اف ةمح ىلا تجر خاف ا ىنيمتساف | امدقن الاد اهنَه نوسحح م دكموت

 دوعإ ى ::”ءاحدغلا ناك الف رطعلا نم نهد :ءام لك كيب ]| كنرشعبنلا هع اس كلملاسعادقو هلل ثداس 0 ولو

 لومت ا“ !ناك يرافت ام تح را ىلع بكاو اهب لحم مفابؤرلا ةرعاو كلوخ ان او حلت ناسا

 يتدع تضقنا نا الا اوهاش ت تلأقىنجوز لسوهل اوهي اع هللا لص هللا ل وسر نا اهتلؤاو تعزف نينم ملام ان ىلا

 ريب هللا كرشل ت تانق كجوزا نا يلا. سك لس و هلآو هيلع هللا ليم هللالوسزاتا كللوت كلانا

 ا نراوس ةهرا تعا 3 هتلكو ق صا ءلانب كيهدس ْن دلاخ ىلا ل انسراف كحجور نم لكو كللا كيل لوقت لاقو

 ل ١
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 *تماسا هذه ةهرازا ةقوهلوطب ثردحلا ةضق مي وخو املجريف اتناك نيتمدخو ةضف نع



 هي اهنغ هللا ى در نايف سيلا ثن ةبيبح ما ركذ رجح
© | 

 ١

 دك

: 
 شحج نب ا ل هلق تت 8 نايفسي لا ياذا . ةبيبح ما لسو هلآ او هيلع هللا لص هللال وسر خ2 زفلاق 0

 ىقارصن وهو تافرصنتو قا مل رجاهماكم ماج جرخ اكو ةشرملا ضراب أ امع تاف ة هغ < زخ را ىذدبشالا |

 نايفسىا تن ةييبح ما تولوا رصن وه و تام وابجوزرصنن م * ةرحملاو ةييبح مال مالسالا هللا كاوا

 امجوزفلسودل اوه هللا لص هنفآل و3-3 امطقت ة هن , دلا تمدقى < دا الااملق ان هللا ءاورصنتت 5 د 2

 هنع قاس وهأنا اهجوزفىش ثاحنلا ىلا بنتك لسوهلا اوهيلع هللا لص ينلاا اومحعزدقو ىرهزلا لاق نافعنب نامعدأبا 0 ١

 ى
 يب
 هللادبع نيب عصم انى رملا قاحسان ميه اربا انندح هللادمحر هنولابزي دما ن ذم ركبونا 6 ىتثدح 1 3

 | !مماوةلمر روبشلاو دنهابمضا لاو نايقس ىباثنب ةلمرابمسا برخ نبنايفس ىلا تنب ةبيبحمالاق ىريزلا :3 ١
 . 1 ا دا
 بمك نب ىدع نن 0 نإفوعنأ نأئرحنب ىزءلادبع تنلةنم !لاقنو هيمان ضاعلايلا تنس هنفرض 0

 #2 ةنسل ةنواعم لبق ت فووأ 0

 ةبيبح م و انو رم نبدمح اننجرقلا نبنيسحلا انس ةلمصم نب تره 5 قاهصالا هللادبع وا ىتدخ 0

 تيأر ةبيبحما تااقلاق صاعلان دعس ننو رح نب ليععتسا نع ريهز نو ر حن هللا ديعاثت دحر منا لاق 0

 ناد قف قلق تاهت د دق تكا ةسارصنلانماريخات درا لفن دلا يف تراظنىا ةبيبحوما ان معبصا نيح

 ليه

 4[, نايف -يلأ تنب ةبيبح ما زم- ماو
2 

 ةيببح
 اينارصن تامو رصنت و نتتفا مام, رجاه ناكو ةشبملاب شحجن نب هللا ديبع اهتع تام ىبرهزلا 4 لاق )ف 6

 ىرهزلالاق *ناهع هاياارجوزفراسوهلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر اهطقن ةنيدلا تمدق تح مال.-الا اهشامتاو

 بمصم لاقو *ةيقوا نيعبرا هنعقاسو هانا اهجو زف ىثادتلا ىلا تتكلم وهلاو هيلع هللا لص ىنلانا:اومتزو

 *« نامع ةمع تن نهودنه لاق و" ةلمراهمملا

 لالايف تبأر ةبسع مآ كللاقلاق قس ورمع ب ليفلطسا زا ريعتز نو رمع نب لا ديطاتت ىدقاولا «لاق )

 حبدا نيح لو وهاذاف هلاح هللاو تريغت تاقف تءزفف ههوشاو ةروص ءوساب ش 250 هللا د.عىتخ وو

 هلا ر

 06ج ١ عة امشلا ةفالرس باتكأ) 03 (م.39 © ٠.٠ علل شك ردتتلا)

 : ىلصهرزلا نع هدخح نع منت ىلا نإ جادبحتانن يبلع ةماسان هللادبعات بوقعي نب نرخ سايعلاوا 04 3 لو

 : نينا نينامعةم سمش دنع نبةيمأ نل ضاملاينأ تنبةفصاهماؤ ب ارخ نب لايق ىبا تنل ةلمرا ممسأ

 | نب ذؤاد ةبيبح جو زواج تينكحف ةبيبخ هلت دلوف ةيما نإ برح فيلخ باب: رنإ شحج نب هللاديبع

 | لوقت وه اذاذ هلاح هللاو تريغت تاّقف تعزفف ههوشاو ةروص ءومان ىحوز شحج ن هللا ديبعز اك مانلا يف

 :تءجر دقو دمخ نب دف تاخد متأهب تن ةءانقتنتكو ةضاضتلا ند نم اريخ انب هراملفنب دلايف ترظن يأ
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 هج (4ج) (ةاعملاةف س باتك)ل >2 ع3 ( صيخلتلا غم كر دتسلا ١
 ألا ىلص هلال ور لكس ةملسما لس وهل اوهيلع هللا لص هللا لوسَز جوز زايفلاق دحااهلز بام ةبعشىنم ةشئاءازا

 4 نارف لو هل او هيلع هللا كِص َتالوشر تكف ةبعشلا تامفامهللالوسر اب ليقف لسو هل اوهيلع

 # هد ععراو دق

 انمادتلل ماعزاتلا نمنيتتلا ةتسيفردب ةعقولبق لسومل آو هيلع 00 و ةديبعىلا نع ليهسنب دمع ىنثدح ةماساينا نب ثراطاانب دادنرن ىضاقلا دمحا ندمت هللا دبعو ا« ىتربخا

 سود او هيلع هللا ض ىنبنلا جاوزا نم تامنملواو موز نب رم نب هللا دبعنإ ةريغلان ةيما ىناتن.دنه

 * ةملس ما نهص تام نمرخنأو» :ننؤ

 لا لمصتتلا لوسر تر كرلاق كا ,كبام تلف يب شو ةنلس ل تلخدلة نايس ادح قب رزىتدح رجالا

 همم بهيم نك ,اب كلام تلتف تارتلا هتيلو هسأر لعوب مان |ىفل_وهلاو هيلع

 نربش تءمسلاق طيشنن , ليميساأبلا مومن, هللادبعأببا ناربمن دما اننرامصلا هتلادبعوبا 4 انريخا لف

 #4 لعن نيسحلا لتق أم عا ةملسما تبالاق تشوخ

 حرج نابل قازرلا دبعانن يبا ىئدخ لبنحنددمحا نهللا دبع انب هيولاب ن دجان دمت ركبوا *« قربخا »

 ن رح رادع نركب ابااعمسامهما (هاربخ اذه نيالا وو ر متن ديجلا دبعزا تراىلا نإ بيبح يلربخا

 ةنلا| مما م ريخلا ةندملا ثمدق امل اهما هنريخ ا لسو هل او هيلعهّلا لص يلا جوز ةملس مانا ربخم ماشهنب ثراحلا

 مهعم تيتكف كلها ىلا نيك 9 ليقف جملا ىلا سانأشتا و ىئارغلا بذكا اماولاةواه وذكف ةريخأ|ن ةيماييا

 هللا لص هللا ل وسر ىنجوز : كَر كيمو ايف ةملسما ِتلاق ةمار كامل اودادزاو اهوقدصف ةنددلا ىلإ | اينما

 ٍْ * سو هللا اوهيلعأ

 ريرجودلاخ ات ديلا دبع نبى حلات ةبيشيلا ن نع نب دم انئىصتملا هنولابنب دما نب دمت #« ىلٍربخا 5

 تصوا ةيلسما براد زن ديعسإ نبا ين ا دز برام 0 ل لاق يئاسلا ن 0

 هأطخ وهو نيتتنا ةنس لاق اذك(تلقإ هجاوزا نم تام نمر خا يهو موزخم نب رمتن. هللادبع ن ةريغلا نا

 تلاق كيكيبام تلف كبت ىهو ةملس ما ىلع تاخولاق نايس ينثدخ قيرز ىتدح رجالا « دلاخوا 9
 لاق و هسأر لع يبي ار اوهيلع نا ةالوحر أر

 ا ةانا نيسللا لقت تدب

 هللادبعزا ملسم حعيمصيفو (تباق)نيسملاب ام. نمعا ةملسما تبتالاق بش وح نب 5 طيشننب « ليعمسا )

 . دلاخ ونا" ني زكولانن ىزضملا هللاذبع ندمت اننةف وكلاب ىوكسلا دم نب نيا مساقلا ونا # ىتريخا ف

 ا ةيماىباتنبدنم همم ما رذي ةيقأو لبق نيا انينملا او هيلع هنا لص الوز جوزة ديبعوا4 لاقو »

 #2 ةيواهم نب كبري ةفالخ ٍِف ةملسما لعلخد لاو فص نا

 و ب وسع و ِ ع

 لسمو تي

 ل

 د

 و
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 ئوادبارهش 2 3 مهمل هدضع يف 200 | ةماساونا هأمرف دحا ىلا ىلإ خي رخلاق دسالادبع نب هيلي

 ِ ةنيئالثو ةسخسأر لعمرحجلا ىف نطقولا ىنا ملسو هلا او هيلع هللا لص هللا لور ثعبو حرملا ىربم هخرج

 (:ج) (ةباحصلا ةف رمم باتك ) عددق ومما. كه ربجلاو
 |عيسركيال كتيساحاو كندز تنش تش نا.ملسو هل او هييع هلا لص هللا لوسر لاقف اهتيب نم جورخلل ةعنامديوشب

 هاجر هماسم اطلع حر ثيدح اده «ثالم“ بيشللو

 أ اهمسا ةملسماو لاق رمعن, دم انب جرفلا ن نيسحلا انن مهجلان نسملا انت قاهضالا هللادبع ما 4 انيدح »

 نةعمرن صاع تن كام او مور نب رم ن هللادع ع نإ ةريغملان ليهس هيما ىلا مساو .هيماىنا تندنه

 ةةملسىلا ىنةر ,دور هو ةملس ِكلذدمبهل تدلوو بنيزكانههل تدل وفأ هدم نيترجه اف ةغبط .ضراىلا اهم

 نب رم نع عورب نب نمحر لا دبع نبديعس نعديبعن. كلملا دبع نع تامع نب رمح ايدح رمنبا 4 لاق 5

 تا ضقتنم حرملاو ميرا هئسس رقص +ارم نولخ تاي ةنيدملا لخ دق مع رملي نب رمثعو ةمس باذفا رهش

 لاوش نم نيت لايل لارسلعلا و تتاح وب لخإ تدتعاف ة يقال رجوي اا 4 كراون واوا رع

 اولاق هنيدملا لهاذا مث عيراةئس لاوش نم نيقلايئىف لسو هلاو هيلع للا للص هللا لوسر امجوزتو ميزا ةنس

 ٍ نينمؤااما يه و نحطت كدلليغلا نع تماقواسو رع ءاشعلالوا نيملسملاو مالسألا ديس بع برعلاما ا

 «أمنع هللا ىصر ةماسمأ

 ْ ديلولاوهو هن.دملا ىلاو املع ليعبي ل نأ ةملس ما تصوا لاقهيبا نعومقاد نبه ادبعى ليحل ورمت ن 1 * لاق

 « ةيماىلانباقادبع نب هللا دبع امخا نبا | مع لصو نييسمخو عسل ة ةن هجلخد نيخ:تناف نايف دا ةبتعنبا

 قازرلادبع ًابنا:دابعن ميهاربا نب قاحسا ان 1 قامنصلا ديجلادبع ن ىلع نيدمح هللادبع وبا# ينريخا د

 ملسوهل اوهيلعّشا لص هللال وسر لاق تلاق اهنع هللا ىضر ةيسارفلا ثراها تنبدنه نع ىرهرلا نع اا

 نأ

 كندز تئشنا لاف اهم نم ١ جورخلل ةمنام هنوش تدذخا لسو هللاو هيلع هللا لص هللأ 0

 «ثالث بيثالو عبس ركبلل كتبساحو

 ا - يبا نب رمتنع عوبربن ديعس نع ديبعنب كلملا دبع: نع نامع ن.رماتم ى دق اولا #« لاق

 هيلع هللا لص اللا لوسر ثعلو "كرم ىوادتا هش نك مس هدضعيف ىمشملا ةماس اوا هامرف دحابىلا

 ف هنيدملالخ دف مجر 8 ” ةليل ني رشعو ات ب ائفارهش نيث الثو ةدخ ناز ىلع مرحلا يف نطق ىلا يبا وأ و

 هلاوش نم قايل يشمل ىااوع تخس غير را ةئس مرش الا ىداج نملب يفارضاف نطنعم حالا وويول ةئسرفط نما

 برعلاما تاخداولاق ةندملا لهاا م ميراةنس لاوغ * نم نمت لال يف لس وهل اوهيلعيلا لضهللالو-رابجوزو

 « ندطت ليللا رخآ نم تماقو اسو رع ءاشملا لوانيملسملا ديس ىلع

 ديلولا وهو ةنيدملا ياو اءاعلصيالنا ةملسما تصوالإق هسا نع مفا ن هللادبع ىثدح ىدقاولا « لاق »

 ٠ 0 للامن ين لادم تادعت اء دينك .كلامن ننق نسا رفن ةمقلعن هعز نب .كلامأ

 « هيما يلا نب ١ هللادعنلإ مللادبع اهمخا نبا املع لصو نجيياورنل ا تاخد نيح تاق نايفسيفأ نب ١ هبتعنبا

 رسم
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 (4ج) ةءاعصلاةف رسم باتك١ : 26172“ .٠ عضيغلتلا عم كر دتسلا ال

 هدرفركب ونا امطخ اهمدع تضقتا اهفا,تلقىتحلزا مف ةماسىلا نماريخ نمو تاق امم! ريخ امم ىلدباولوقانا
 هل اودهيلع هللا ىلص هللا لوسربابعن رسم تل انامل سو هلا و هيلع للا ىبص يننلا اهيلا ثءبفد , درفرماهطخو

 دعا سلا هلاو يرق ةئيض و ةارملا قا هربخاو مالسلا لو هل او هيلع هللا لص هللا ل هر ءرقا هلودرو مادو

 كبايبص كيفكيس هللاناف ةيبصمىنا كلوقاما لس وهل اوهيلع لال هللا وسر اهيلا ثعبفدهاش ىئايلوا نم
 ىتاضريسالا ىئافالو دهاش مهمدحا سيلفءايلوالا اماو كنريغ تهذب نا هللا وعداسف ىريغيلا كلوقاماو

 كتخا تيظعا امتكصنتنا الامل لاقو هأيا امجوزفلسودل او هي هيلع للا لص هللا ل وسر جوزفرحتاي قاهننال تلاتف

 عضر ضواهأب لسو ها او هيلع هلل لص هللال وسر ناك فالاهوشح مدان م ةداسوونيتاحر ونينرج ةءالف ٍ

 هللا لوس ناكش تاق انظر اج اكو ل | ميج رخا ب ذيل لسو هلاوهيلع هللا لص ىبتلا ءاج اذا تناكف تنتذ |

 هللا لص هللا ل وسر داراف ةعايضرلا نم اهلاخا ناكو رسأب نبرام امل نطفف مج ريفاعرك اييح لسوهللاو هيلع للالص|

 ةحومشلا ةحوبشلاهذهىعدلاقو اهرج> نم بشز طشتاف اهاعلخ دفزامي ءاؤموب تاذاوي نال وهلا اوهيلع '

 هرمعب بلق لخدف لسودلار اوهيلع هللالص هللال وسر ءاخلسوهل او هيلع هللا لص هللا لو سر ام تيذ .ادقوتلا ىلا[

 هلهأ لس وهلا وهيلع هللا لصدتلا ل وسر ىنبفابم به ذفراهءاج تلاّتف بانزىراالىلام بان زنا لوشوت لاى |

 دامح همسومل ىذلا ةملسفلا نس رحنا لاقدانسالا مي ثردح اذه# ءاسنلل تعبس كل عبس هانآك تئشزالاق 7

 # هاجرخإو ةملس يبا نب رمت نب ديعس هريغداس ثيدحلا اذهيف ةملسن ا :

 اني: ىريبزلا هللا دبع نب بعص اني يبرألا ق ادسا نب منيه ازيااننت هنولاننب ديمحا نيدمج ركب ونا 4 ىنادخ ال ٠

 ىوز# رلادبع نايك اوبل | دبع نع فوءن نيج رلادبعز,ديج نب نمحرلا دنع نءدمح نب زيزغلا دبع

 تذخا بس وهل أو هيِلعَللا لص هللا ل وسر ابجوزن نيح ةيما ىبا تن ةملس مانا هبا نغ ماشه نب ثراخلا نبأ

 اهطخوهب درفركب ونا اهبطخ اهتدع تضقتلا اقامت ىتح لزاملف ةملسيبا مريخ ن موت

 هريخأو مالسلاهّللا لوسر ءرقا هلوسروهللا لوسربا ا مودل اوهتلع هللا لص يننلا اهلا

 هلال صيت جوزف خرم اهنبال ت ]امخ ثثر ل 1 دهاشو ايلوا نهدحاسيلهناوىريغ ة 4 يا يبا

211١ 

 م ل سس

 هيلع هللا لص بلا ءاجاذا تناك بنيز عضرتىهواهتتاي لسومل آوهيلع هللا لص دي نافل اهوقحأ
 الاخ ناكورامم اهي نطنق مجريف اع 100 سوفا اوديلع هللا لص هللا ل وسر ناكو اهعضر اهنذخا - وأ

 كالوسرأ 7 تدادقؤلا ةعوقعملا ةحوبتملاهذهىعدلاقو امريخ نم تبننز طقخاق اموءاؤ 3 ةعاطرلا نم

 يله. بانزن ال وقو تيبلا فهرصي ساق لخدف ملسو هل او هيلعشلا و هللا لوسرءاخغ سو هللاو هيلع هللا لص

 تحبس كلل ميسان :تثشنا لاةوهلهاب لس ودل اوهلعهللا لص هللال وسر اهم ىنقرامت اهذخا تلاقق بان 0

 00 رم ن ديعس هريق خ دامس داح همسنمل ىذلارعناناف حض ءاسل

3 

 ١ مدا نم داسوونيتاحرونبن' رجةنالف كتتخا ت اعز طعاأ م كصقا الا4لاقو هأنا اه> ور ملسودلاو اوةيلغ هللا لص

 1 ةجلس ما ىلا هسأ نع نمجرلادبعنب ع :1نب كلما ديعزع فووعن. نع رلادبعن 0-0 31 نمحرلا دع 0 ٌ

 0 هللا ىضرةملس مأ ىلا 00 2



 © اهنعهللا ىضر ةملس ما 2

 6« ةندلاىلاو 2 ةملهما ة ةره

 ..* ا

 © را ت0

 (6ج) 2 (هناخملا ةفرعم باتك عاتال (ضّخللا عمك ردتسلا )

 ظ هك[ امنع هللا ىضر ةيما يلا تن ةملسما نينءؤملا ماركذ زؤس
 * ءاسنلانم ةرجابملوا ةملسما لاق نايفس نع ىديطا# ىسومنب رشد انثلدعلا ذاشمحنبىلعمب انثدح ف

 حيف نيدمحج انثىئازملا رذنملا نب ميهارباانث ىدجانث ىنارمشلا دم نب لضفلا نبدمح نب ليعمسا انربخا

 1ع امم نمت مسودل .اوهيلع هللا لص ينلا لعدق نممولاق باهش نا نعةبقعن. ىسوم نع

 * ةيمايلا تند ةملس ما ةنأضاو دسالادبع ع نأ 'ناديع ةملس وبا ةثندملا ىلا جاهم نوالا

 لاقىرِسزلا هللا دبع نب بعصم انئىرحلا قاحسانب ميهار 53 انثديولاب ندمجا ندم ركبيوا# ىندح »

 دنعمإ ودل اودهبلع هللا ىلد ينلا لبق تناكوةرجابم ةئدملا تاخذ ةئمظ لوائهوةله رابهتسا ةملس ماتناك

 ةشبملا ضراىلا رج اه. ٠رم لواوهو موزخم نلرم نب هللا دبع نب ل الهن دساللا دبع ن هللادبع 5

 مهما لوو ةزدورماو ةملسةملس ىنال ! تدلوفرلسوهل او هيلع هللا لص هللالوسردبع لعوب وارد دهشو

 نب رمتامنأىوزدقو ةماسىل ادع ٍلسوهل .اوهيلعتلا لص ىنلا اهيلع فاقن مسوهل .!هيلع هللا ىلص يننلا جوز ةملسما ْ

 « لسوهلاو هيلع هللا لبص ىينلا نع ةملسىلا

 قيقش نع شم الا نع ةماسا وبان ىوصاعلا نافع نب ىلع نب نسحلا انثب وع نبدمح سابعلاونا# انثادخ »

 نافاربخاولوةقضيرملا وات تلا مرش ذا لدومل اوهيلع للا لض هللالوسر ,لاقتلاق اهنع هللا ىضر ةما-ما نع

 ىلَّوق لاق لوقا“ فيكت تاقف مسوهلاو هيلع هللا لص ىبنلات ين تينا ةملسو ا ىفونالف نولوقت امىلع ن قوت مالا
 «ملسودلاو اوهيلع هللا صادم هللا ىنبقعاف اقف ةملاص ىبمع هنم ىيبقعاو هلوانل رفخا مبلل

 نا ةملسن دامح لش وي ئنرفاب ةعزخ نبىرسلا انبلدعلا فسو:نب بوعي نب نسما هايربخا »

 تباصا اذا س وهلاوهيلعهللا لصةللا لو رلاق تلاقاهنعللا ىضر ةملس مانعه ا نعةمل يلا نب ري نبا نعتبان

 ت درا اذا تنك واهيف ير جاف ىتبيصم بستحا ك دنع مبالا تومجار هيلا اناو هللاثا لّقيلف ةببصم 5ك دحا

 نا

 ه4 ةيماو زخملا ةيما ىلا تنم ةملس ما زجح
 ىلار جاهمث ىلوالا ةشبحلا ةرجهنم ةكع لسوهل و هيلع هللا لص هللا ل وسر للعم دق نمتو ىسهزلا 4 لاق

 هملس وأ دهشف ةرجاهمةن.دملا تاخد ةنيعظ ل واىهوةلمراهمسا بعصم لاق # ةماسما هتجوزو ةملسوا ةنيدملا

 * بيزو ةر دوةماسور مجول ت داوفيفوواز دب

 هيلع هللا لمص هللا لوسر لاق تلاق'ةملسما نع قيقتش نع شمالا نع ةماسا وناانن نافعنبااننمصالا « ان و»

 ترا ةملسو !يفولفزولؤ تام لعنونمؤن ةكتالا | نافاريخاو لوقف ضيزملاوا ت لامرضح اذا ٍلسسو هلو هلو
 هللا ىنيقعاف اهتلقف ةحكلاص ىقع هنمىنبمعاو هلؤانل رفغا مهللا ىلوقلاقلوقا كنك ت قف لسودل اوهيلعّشلا لص يبا

 '؛ *« هاجرخلا انوكي لنا( مخ ) (تاق) سول اوهيلع هّللالص ادمح
 لم ةبيصم كدحا تباصا اذا اعوفرم ةملسما نع هيا نع ةملسىبانب رحنا نع تبانانا ةمل نب # دا وف
 اهب ىنإ داو كوق" تلا تدرااذأ تنك واهيف ىنرجافئتبيصم بستحا ك دنع مهللا نومجا ديلا اناو هللانا

 اريخ 600

 )52ش 7

 2س سل يف



 -- (ةءاحصلا ةف ريم باتك ١:1) 16 نع تولل ساو
 ثعبم لبق ت تيبلا ىنب/تشيرقو ةصف> تدلو لاق هسنع هللا نضر رم نع هدج ن :رع هني ن نع هيددح لس ءان ديز

 «نينس سمخم ل سوه .اوهيلع هللا لص ينلا

 هللا ل وسر جوز , لاق نسح يلا نب نسح نع ةربس ىلا نب هللادبع نب ركحب ورا ىنثدح ور< نبا « لاق إف

 : هدحا قيقا نش يشل سار لع نابعشيف ةصفح لسوهلااو اودهيلع هللا لص

 نيعتراو سمح هنلن نايعشف ةصفخ تيفو لاق هسا نع ملاسنع ىرهزلا نعرمعم انثدح رمجنا 4« لاق و

 هةنيدملا لماع ذئمووهو مملا ناو املعىلصف

 دنعنم ةصفحريرس ىذو. نيب لمح ناوزص ترأر لاق هببانع ىربقملا لسم نب ىلع تدق رب نب 14 لاق ف

 «اهربقىلا ةريغلارادنم ةربرهوا ابلو ةبعشنب ةريأا راد ىلا مزحل اراد

 يي ١ مصأعو هللادبع ةصفحر بق يف لت لاق مفان ن هللادبع ينثدح ورمت ىرب ا « لاق »

 *« رمت ن هللادبع ولة ةزجو

 ىوجلا نارمعؤ ا أ ا قرا ندا كنيس نب ىسوم ا للاي نسما اشلاركبوا « ينربخا »

 ل زوتظماانانعو ةمادق اهالاخ الع لخدف رمتتنب ةصفح قلط لس وهلا .اوهيلع هللا لصويتناناددز زن سبق نع

 عجار مالسلاه يلع ليربج ىللاق لاف ملسو هل اوهيلع هللا لص ىبنلا ءاجو عبش نع ىنتلطام هللاو تلاقو تكف

 «ةنللا يف كتجوز اهناو ةماوق ةماوصامماذ ةصفح

 تاان اكن رفعج ىلا نب نسما انن مييها ربان لسمان :: ىضاةلاق احسان. ليعمسا ان لدملاذاشمحن لع# اًندح

 لاَقف مالسلاو ةالصلا د ةميلطت ةصفح قلط سودا اوهيلع هللا لص ىنلانا هنع هللا ىضر سنا نع

 *اممجارف ةنملا ىف كتجوزىهو ةماوق ةماوص ىهو ةدفح تةلطدمعابا

 ليقو تببلا ىنس . عدو ةصفح تدلو لاق رمي نع هدج نعهسا ن نعراسا نب ديزنب ةماسا نع *# ىدقاولا

 هدحا لبق ن :اههشف سو هل اوهيلع للام هللال ومر ابجوزي

 الع صفنيعنراو سم ةنس نابعش ف ةصفح تبفو ْت اها نع لاس نع ىرهزلا نعرمعمانن #« يدقاولا »

 * لاوص

 راددنعنم ةصفح رن رس لمح نميف ناورض تار لاق هينا نع ىربقلا مسمن ىلع ىنثدخ ى دقاولا م لاق ه

 | «اهربقيلا ةريماارادنم ةربرهودا ابامحو ةريخأ | رادولا م نمل

 أ هيلع لخدف .ةصفخح قلط لسوف أر اوهيلع هللا لص ينلا لا دياز قد نعيد ىلا نارميوا انا ةماسنب #« دامح »

 لاقل - وهل اوهيلع هللا لص يبنلاءاجو عيش نعىتتلطام هللاو تلاقو 210101 1 يب ةما ماسالا

 *ةنملا يف كتجوز يهو ةماوقةماوصاهناف ةصفح مجار لي ربج ىللاق

 قلط لاف لربح هننةسنح طلو هللا لص ىنلان ا سبا نع كتب ,انانثدح رفعج ىف نب 5 نسملا و

 # ايجارف ايليف كبجيز يو 0 1
 نت ا نوع ويجد -

 اع 2

 هصقخ هلإ

 دحا لبق

3 
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 نينمؤلا م 00 سي راوقه
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 (4ج) +.( ةباحصلا ةفزعم باتك) 61١42 7... © نعيخلتلا مم كردتسلا»

 هاهاياالا لسوهل اوديلع هللا ىلص للالوسر ىلا سانلا بحا تناكدمل هدين ىف ىذلاو ةملسمأ تلاعف ثيحو

 < هأجرخي ل نيخيش ءلا طرشىع مح ثردح اذه

 «ةشئاعف ىلع تمزعاذا امالاق كيلع مزعالاق نينموللا ريما أب اب تنا لاقلعا سانلا يادايزإ

 ةرينملا ان نارمتنب ىفامملاان سنو ندمحا اشي ىشرحلاو رمن دمحشاني ىقاهنب اص نب دمج م انندح ف

 «ةماعلا يف ايأرنمانلا نسحاو سانلا ملعا و سانلاهّتفا ةشئاع تناك لاق ءاطعنع دايز نأ

 ه(|عنع هللا ىضر باطلا نب رمعتنب ةصفح نينمؤلا ما ركذ وس

 # تارجاهملا نم
 ىرهزلا نع .ه دج نع عينم ىلا نب جاجح ان ىبلملا ةيفانمأ وباانن بوعي نب دق سابلاو ا 01 امدح 0

 هىجرسلا ةفا دج(

 قع نع ةملسنب داماس ليعمسا ترب ىسؤمانت ىمودسلاىلعنب ماشهانت لدعلا ذاشمحن ب ىلع  انبدح ل»

 لامف نامعبرمجرف ةيقر نمنامعو اهجوز نم ب اطخلا برم تنل ةصقح تعالاق بيسان ديعس نع ديزن

 +يعها لس ىلا كابات يسود وهني سل لص بلا مي ان(د) ةيشويلا رج [وىنع ضرعافةصفح ىف كلل له

 ةصفح لس وهل اوهيلع هللا لص يبنلا جوزف موثاكم ا 1 جوزاو ةصقخاتا جوزا كلذ نمريفن سوال ١ و

 هيلدودلاو اوهِلَع هللا لص هللا لوتدز"تتن موثاك ما ناهع جوزو

 نب ةماسا تا رمعنب دمج اب ججرقلا نب نيسملا 3 مهلا نبنسحلا انن يناهبصالا هللادبع ونا « ىنادخل

 2 مم ٠١ اباوج يللا در. ىااباوج يلا رحبمل لاقي روح راح نم(0)

 هيلع هللا لص هلال وسزولا سانلا بحا تناكدقللاو تلاقف ةشئاع ىلع ةخرصلا تعمسو ةمل م6 نع ١
 « هعمرخ اب انورقم (م)الاهىوراموطاصن.ةءمزهبف(تاق) ( مخ )اهاباالا ل انوفلاو

 «ةماعلا فايأر سانلا نسحاو نياثاطاو سانلا هَمفا ةشئاغتناك لاق ءاطعنع دايززب # ةرينم »

 -*[ هصفح ]لج- 5

 * ىمهسلا فاح نب سينخ دعب مل-و هل او هيلع هللا ىلص هللا ل وسر اهجوزت
 ناهثمب رمر ف ةيقر نمنامعو ابجوز نم ةصخ+ تميالاق بيسسمان ديمسنعدبز نب ىلعنع ةملسنب 4 دام »
 هل او هيلع هللا لبو ىبنلا لاف هاكشف م وهل او هيلع هللا فص ىننلا ر6 ىف اوجدبلا رحب ملفةصفح فكل لهاتف
 غل سود او هيلع هللا لص ىلا تنين موثكم/ نبع جوزاو ةسنحألا راكان مرا رم

 ىدقا لا 77

 ةيواغمياقيلاق ةنييعن نايغس انئىلمتسملا لسموبا انئرطمنبرشن ن هطاشدم هنولاب نب ركبوبا #« ىتدح »

 رع اديعزب بمصما قوما :قاجمانب يسار امن هيدا دعا ن , دم ركب وأ # ىندح 9و

 [يدعزن حا ذد نب طرق نب هللادبع ن ح ابر نب ىزعلا دبع نب ليغ ن فاطلا نررف تن ةصفح لاق
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 "جت ناكو مجنب ةنفإ جب نب بهو نب بيبح نب لومظم تنب بد زئالبم او جلاخ نب ىذا ن بشك نا
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 (< ج) ' (ةئاعملا ةقرس باكل 0 "1 - 6 سضيققنتا شكرت
 زاكي دم و ةيش قاب ركح وا انن ىضاقلا قاحسا نب ىسومأبلا قاخسا نيرككوا خبشلا هب انربخا 9 ْآ

 ابنع هللا ىضر ةشن اعزع كلام بكن نمجرلادبع نع ينا ىثدح نوشجالا بوتس نب فسو ان (الاق)
 «ىريغ اركب جوزي عأ كلة نى ل يق حلاق نبع كنااغ لاه ةليل قا وول عم هالو رائف اع ظ

 < هأح رخل و داتسالا 9-3-2 ْ

 قاعسا ن يدح ان (الاق) ظقاإ ا بوتس نيدح زبد و ىبحبت دح نب ميعل را قاحل وا 4 انربخا ف

 ىحأو ا اهنع هقلا ىضر ةثئاع ىف تاقلا# قورسمنعقتاوويفا نع شمالا نع رعبا دهس نب ةيدقات قتتا
 تقام شب ك رش نمهتلابد وع تلاق ةمحلسلل وح نت وكش كايؤر تقدص تلا هل تلق رح رغ ىل و حو لتىلع |
 ركددس ناكايف كلذ لضا نا نم قفا ءايقنمرغا لدا و تاق كول عا ناك قا لط ا كك

 كلَ ديم ن ماس ىل كو ةدوكلا تم ادق تا اذل ىل كا ةءدنلا الع نع طا سوال ناهد

 لاق كلذدش نم ةرشع ميم وكن ل تبكحق اهيا سا تدجو تمحق ازق لال هل نم قات
 نيتيتلا طرشع مي ثيدح اذههرصع هلتق هنا ىل معَ هنأت صاملان ورم هنا نعل تلق مهدابتداهلا ٍ

 ءءابرخ وأ
 هسآ نع ةو رع نب ماشع نع نكاح ماك ع مصاعوأ انى ون نب داس لدنلا تحن لع «اندح» ٍُ

 ةربر تلا اتيئابم كرت ىتح اب سستف قا ةئ اع اع هللا ىنر ةشن أع ىلا ثعب نايتس ىنانب ةيواعم قل
 « تلقا ترك ذبول ةعّئاع تلقا عودت تالق ةعاصتقا

 نبا نع طلو ةمسؤلت ىدقملا صاحبا ات ولزتلا قاتسنب دم ان بوتس دم سابلا ا هب ادع
 تلاك تءاذ ىركاتى عال ةءزاط .تلاكك ةشّئاع ىلع هخرصلا تعمسا تع هللا ىضر ةملس ملا تا

 67 رام اطمن جك بوساو

 نضال وراي تت كاع نع كلام نإ بكن ب نجاد ع نع قا ىدح نوعجالا ني 4 قس ا
 < يح ىريغ اركي جوز ل ه1 كا د نأ ىل لي تلاع نهَص كنا لاة هنا ىق كارا نم

 11 لرش غ قوحو ل تلع ىسأ زيتا ةئاعول تاق قورس نع لئاوينانع شمالا نع« رجلا
 قاك نا هلا تلق تلاع ىشإ ك1 رش نم هاي دوغ تلاع ةسفم كل وع نن وكت كيو تع دع

 لاطتو اهدت ركددس كاكا لكك لذ ل ضان ع يلا بحأ ءايلا نموا تل هللاو تلاَض كء ويلا م الأ
 تدقق ذؤلا ل عت نع قرع نم كلو يش نعاس ىف سكان ةقوكا تمدق تقاثدلا كا ةدكا اد ٠

 ورم هما نيل تلات مهسدلهتن اهتاف لات كلو يح نم ءزشع يع لك ل تّكفاهرتا ىلا لا تدب وأ
 < (م ح)ر صحه هنا ىل را صامل ن أ(
 ةنوامسزأ هيأ نع ةورع نولشع نع قدح مادع وع مضلعوبا انى دكا اسلدنلا ةاعج نع« ان >

 تلا عودا ستاالهق ةمئاص نا ةربر تلا ءيئاهم كرت + ىتح !تمستف قل ةئئاع ةشئاعوا تع |
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 وم استسو ومس

 اع رش تاكل د. #1 025 ع (صيلتا م.كردتلا)

 |هت «نابجست لاقفامل[وذل | وهيلع هَ هلا لص ىبتلا ءامدنسحلاها با بجف ةنطاب ة.هاظ ةبجاو ةرمتمىبدصلا
 ااا : + هقالؤسر ياوةفاالا#لء ال نادر تمل ى و
 ظ | يعش ل قفتلاقاحسا ندم نيايلاوا ننجح نيت نب مهار ,1قاحس واج طرب محآ »

 ظ يكاذاهنع هلا ىضز نا نعدينع نايل رمشلا نم هتمس باتك قىدنع تدجو لوم قامصلا
 ثيدخاذه» ركبوافلاق كلها ىنمتالل يق ةثئاع لاق كيلا سانلا بحا نم لثس لو هل 1و هيلع هللاطم

 ٍْ + فرعزهبو [ىطرش ىلع ميك داتساهلو هاجر 1و نخيل طرع ليش

 ايرقرع قيس مع عن وعر رب ةيكاواو الات درجت تت ىلع نيل عو
 افامنع نا ىضر زمعو ركبوا مهف نشيل شو هلو يع هللالم ىبنلا ىتبالا6 ةنع قا[ يظر نماثلان ا

 ةعناعلاةكاذرعا ناديراهف الور تاق كلذىل ذقلادنر انوتلا كيلانانلابحا قح قال سرايتلا نو

 < اهون! لاق لاجرلا نم ىنعا | تلف

 نم نبةللادبعاتم قرشحلا هتناديعندمج ا (الاة)ىؤوصلا تصلنا م ندعو زادت ما هأتدح ©

 هنغ هلاىطر صاملانب ورمتنا مزاخيوبا نب سبقنع دلاخىلانب ل لست 1[ (الاه) ةناعا واو ميكو نأانبا

 00 ا يح تاقادوزغ نضمن يع لو دهل15هيعاق لس كلا

 : : + اهوأ لاه لاخرلا نملؤفا اعاد لام هعتاع

 ًابنامصاعن لع ناقر لوب ندعم زمان دج لدملا ميغ رباني ق قاحعا نا هقادنعا « انريخ 1!

 هدعق تناامإتلق ه و ابا نيتموللا تاهما ل اكدل اخ لجز قانا ىمشلا ضاع ىل لاق رشننب نآس

 هرسوقلا اوهيلع هلل! لح هالو را نيحا ةثئاعتناك اهل وهيل فار فالس تقفاخ

 / ةريخا

 يو رغغامهللا سوال او اوهيلعمتلا لد هال وسر , لاتق مبا نحتو ةوعدب ةثئاماوعدنن نآس حت الاف 0 1و

 يد يوودعل ول ل حر ا يحي يلم 0“

 ١ جهداتساهدوج ىلع طلعركتم( تلق )هما وسر قاو هلفاالا هلا الزامي

 لاهيا طرف 2300 ع تلا ومس رد )6 ينامصلا 0

 مهقضيج ىلع ل 0 بو م نلو زهزي روصو

 لاةكاذ لغا قاديرا تلقكلذيلا دب رامبو لاق كلللا نمانلا تح انم فلور[ تلف تمجزالفرممو ركبوا

 «اهوالا# لاجرلا نم ىعااعا تظهتناع

 قئانلا تحا نم لشوتل :اوةلأللا قضم ىبنلللاة از عزا عؤاحقلان نست نع ليشْسا »ا هاةناثلا واو مك ا

 6 «( محالاهو !لاة لاجرلا نمل ااغ 1 لعدن لةكنلا |

 ٌ اء ويل تاس الوتد , ىلإ نهخاةشناعكناكلا# يمشلا ىتادح رمهدن ناي ١امضاع نه ىلع »

 فاسو 02



 ١ ةناحصلا ةف رعم باتك ) 6 © صيخلتلا عم ك ردتسلا «
 هاجر لو دانسالا مي ثردح اذههةصاخأ «

 نب يلعانث (الاق) ناقربزلا نب رفمجن ب ىبحمو مركمن مني نسما انث دادغبب هيقفلا نالسنب دمحا ركيونا مْ أباد

 باطما ني رمصو قيدصلا ركبيفا هيي ا فنح الا نع نب ريس نب دش ع نع ءاذيلا دلاخ اب ايث مداع

 قولخم م غنم مالكا ثعمسام اذهيوريلا 8 لله ءا ءافللناو مع هللا ضرب بلا طيبا نبيلعو نافعن نامعو

 ١ «امع هللا يضر ةشن اع ىفنم هنمنبحا الو مفلا

 نء سنو ن ىسيع أبنا ميهاربانبقاحسا ان ناذاش نيدمع ديعس وا انىناه ن اص ندم ىنثدح
 *«نينمؤملاما.ةشئاعنم بطلاو رعشلاو ملعلاو ما رماولالالاب ملعاادحا تيأر ام لاقدسا نعةو رع ن ماشه

 مهلك »سانا لع عجول لاق يرهزلا نع نايفسانن ىديملا انث ىمومنب رشيبانن لدعلاذاشمحن ىلع انثدح 1

 ءاطببمسواةثلامتناكل لسودل او اوهيلع هللا لص ىنلا جاوزا رع م

 ن كللادبع انث ةدئاز ان ورحت نإ دو ايماني طنا !دمجان دمج 5 ه«يلاازدعاب دم ركب وا اندح »|

 « اهنعّللا يضر ةشئاع رم حصفا ادحا تدأ ًارام لاق ةحاط ني ىسوم نر

 شمالا نع ةبوامموأ ينثدح يلا ىنتدح ليئح نيدمحا نب هللادبع تر ندم سايعلاوا# ايدج 8[

 ةطينم تاردتا دوت يذلاوياٍلاق ضئارفلا نسم ةشئاع ت تناك له هلليقدتا قو رسم درع لمنع

 * ضئارفلان ءابمولأس مسد اوهيلع هللا لدمج بايصا

 صفح نيدمح نب للاديبع ا يعل ىلكسسلا ملاح نجيم انث تالا بوعي نيدمجا ديمسوبا# ىنئدج »
 ا تاقلاق ةكيلم يبان انع ةريخ جوز نمجرلادبع ندب نر علام لجر طقرالادامج ىنثادح ىئرَقلا

 يلسودلاو اوهيلع هللا لص يببنلاا تااقِفهيف كيلعاة بطلا نيلوشو نيل اببالو قيدصلاة نبا تناورعشلا نيلوقت

 : ب ا ٠

 ركبنا نعىنبللا ىمومنع نايفسابنثر فان اانل بلاط ينانب ميهل ران ئريملا ىتيع ندعم ىثدح »+
 فالف ملسوهلاو اوهيلع هللا لص ىبنلا ىلا 0 ماو و اهاونا و يه تءاجابما ةشئاع نعصفحنبا|

 ركل ت تنم هش أي عل 56 1 او هيلع 2 هللا لوس 3 امِف 0 ةوعدب هيثناعل 0 ش

 مايسنلا ملعممجول » 0

 يلعو باين ورم و ركل يف ةيطخ ٍتعيسلاف فنحإلا نعني ريسن !نءءاذبللا دلاخ اننمصاعنب « ىلع »

 « اهنع هللا طر ةشئاعيف نم هنم نيبجا الو مثنا يولخم منم مالكا تممساهلا رج لهعءامملاو
 « ةثئاعنم بطلاو رميهلاو لملاو مارحلاو لاللاب مي "دعا تدان هبا نع « ماثه

 سس و هلآ و هسيلع للا لصلا جاوز لع من مملك سانا لع عه .جولل | ىرهر) عنان هسا « ىديجلا

 تت . ارويلَباَو قو رسملاتوهةشناع ءْن معصب 55 تبأرابةحلط نب ىبسوم لا ةو* يلع مهعبس وا ةيثيئاع تن :اكل

 * ( مخ ) (تاق) «ةشئاع ىنسي ضئارهلا نءاهنول ايد ةءاجصلا

 0 ولما هي د4 7-20 7 .| ةشئاعنع ع صفح نإ دب ركيراوع ىجملا ىس وم نع حم ناو

 4 ا 00 00

 و

0 0 
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 أه 2 نك :

 ,نينموملاءا اب كاذامو نا ومصن هتلادبعامل لاق نينمللاما اب مث لاقنالفأب ة ةصقح ثيدح تعمساامهدحال ةشئاعإ“

 2 ج) «ةءاحضملا ةف رم باتك١> ٠ 6 © صيخلتلا عم كر دتسلا )

 ْ ' ا ةيركأاو دانس الا حصص ثردح اذه +ةشثئاع

 ش نبديعس 2 قأسلا هيقفلا تيعش نب دمجا 8 ديعوبا 3 ع نيسحلا 0 0 اند ٍِط

 |[ىجوزق وكت نا نيضراما لاقفانا 900 لا 0 م 7 هيلع هللا لصهللا 'لوسرنا
 يدم ريغكن ب ديعس اذه نسبتملا وبا# ةرخ آلاوادلا يف ىجوز تناف لاق هللاو ىلإ تاق ةرخآلاو ايندلا يف

 ٍْ » هأج رخن لو ميحص ثيدحلا وةَق

 نب كلامانثى الا ىيحمن دايز باطخلا وبا انئنوزاهن. ىبسوم اننا هيولاب ندمحأ نب دم ركبوا « انربخا »

 .كلاقف هعمزخ او ةشئاعىلا ناوفص نب هللادبعزا كانلان : ع رادع انا دلاخ ىلا ني ليعمسا انياريعس

 قااذه لوقاام هللاو نارم تنبع لجو : ل لبق ءاسنلا نم دحال نك ملم سنى لالخ تاق

 ىلا يروصب .تاللا ءاجشللا نينمؤلاع اا - .:رهامو ناوفص نب هللادبعامل لاقفىنابح اوصنم دحا ىلع فنا

 ,تءدعاو ننس عب ةنااناو لسوهلاو او هيلع هللا لص هنللال وسر ىتجورتف سول اوهيلع هناا لص هللا لوسر

 تنكودحا ريما زورا ىحولا هينايزاك و ساتلا نم دخاىف نكي ما ركب جوز د نينس مسن ةنبااناوهيلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ليربجأ ا امف كله ةمالا تداك نارقلا نمتاب يف لزرعو هيلا سانلا تحأ نم

 ميلي ةرداحمالا مدلك ثرادح اذه# اناالا كاملا ريغ دح أهلذ ,1 نب ىف ضبقو ى ريغ هتاف نم دحاهريو

 عون ماوعلا ( نا نوراه ن ديزي ان دووعسسم نب نصحت اد ىنوبحلا دم دم نئابلاو ا « ين ربخا ,

 ةشئاعيف تازنلاقتانم وأ تالفافلا تانضحلا لومرب نيردلا نا [ي هللا ىذر ابغا نعريبج نادعس نع

 هصاخ

 * مص« هشيئاع قادة وبلا

 للا لص هنا وسو نإ ةشئاعانّتدح لاقهنا نع ريثكن كيعدس سنعلاو ا ىتثدحىومالاديعسن » ىيح ف

 هللاو ىلإ ت لق ةرخ 100 هاما لاقفانا تملكتف":تلاق ةمظافركذ لسوالا اوهيلع

 * معيحص # .ةرخ .آلاو ايدلايف جوز تنافلاق

 ”ةعيطج 7 ةشئاءواناوفص ْنىَفادبعُنا كاحضلا نب نمحرلا ديغابا دلاخ ىباني « ليعما و

 انوفضن لاق ىابخاوص نم دخلا غرفنا قا اًده لوقا ام هنآ مرم هللا | ملا دعالاوكت مل مسايف

 ,كريكدساو نيف عبس تثئاناو ىنجوزف لس وهل او هيلع هللا لد هلال ور ىلا ف روصب كلملا ءاخ تلافنهامو

 لت و هيلا ساثلا تحا نه. تنكو دخاو فا ينوه واناوىحولا هان ناكوا ركب ىجوريو مسن ةنبا اناو هيلا

 هلي ل ىتس ىف .رطق و ىريغ هثاس نمدحا هرب |[ ليدبج تيأردارذ كلهت ةمالا تداكنارقلان .ضرساي ١ يف

 1-1 كلءارغ دحا
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 (4ج) «ةاعملاةرممباتك) 2١ 452 ( صيخلتلا ممك ردتسلا الا
 هللاٍلصَّشال وسر نكي و هيلا ملسوهلا او هيلعّلا لص ىنلا جاوزا سحا نمتنكك نا ىدلو نا لبقكمسال هناوأ

 ةليل كل دالق تطقس دقاودسلاحورلا ق قرافت ناال ا.ةبحالا ىتات نانيب وكن اموا ءطالا بح لسوهلاو اوهيلعأ'

 نيا رتل شمل اكيف تاز - متو كابس هللا ل زباف كلذ ةرّيخ نيملسملل هللا لم ءاودالا ْ

 سابعنا انى كعك نمىنع د تلاقفراهنلا ءاب اول اءللا ءانا كر دعهيف لالا نيملسملا دجاسم نم دحسم |

 * هاجر ذم ملو دانسالا مي ثني دحاذه# ايسنمايست تتكانا تدورفا

 نرءءز ارز رملا نيديعس دعسيلا نع نايفسانث رمت يلا يان" ب !اطى نان ميهار أكن يسن نىع# ىنادح »

 لبرربج هأنا يح لسسوهلآو اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىنجوز ام ةشئاعتلاق لاقدا نع دوسالا نب نمرلادبع ٍ

 | نارفسلاق#ةريغصاناو ءايح لعللا قلا نجوزيألف (١)ف وح يلعب ا! يناوىنجوزو كتجوزهذهلاقوىروصب:|

 ظ هاجس ر خم و دانس الا عيب كيدج اذه ايطشو ىف. نوككو يس فلا ىررع ال لاق
 ماشهانت ةملس ندامحابا نوراه نبديزانث ةماسا ىنا نب توالعا اننورع ىضاقلا نيسكلا نإ هللا ديعا# انريخا 2

 1 ىننلك تلاقاهنعمللا ىضذرةملسما نعيويم وا ندم نعل دبع مل ةعمر نء ل فالا نيت ولالا يدق لط قوي ارا

 | تدورشت ىباذلا أف قلك قيح هلو زيف سانا ماجألا لسودلا اوهيلع هللا ص هلال وسر ملكاذا ىبحاوص |

 مفردسوهلا هيلع للا لص هللا لوتبر تكس ةشئاع هاك لا »مل اناااواس هَل ىضر ةشئاع موب هايادهم

 هنعدب ني اذهامو هنعدبال هللا و ناقف ىن ياك للسودلاو او هيلع مادبا ينل ا ةلدلإ ءافل ىنعجارب ١

 ةلاقلا لفل تلفن تيجكل ف ودهف الاف ان كتنكأ !ناىل نلق ىجحا وصّنا تاقفهتملكف رادف تلاق

 ىىنيذ وثالةملس ماي لاقمث لسودل آو هيلع هللا لص هللا لوسر اهنع تكس كلذ لك انالثرا نين. رمولوالا :
 ىفك ءوسا ناهللاب ذوعاتاقف تلاقةشئاعريغىئاسن نمةأرصا «بوثيفاناو لعوحولا لزتام هللاو يناف ةشئاغأ'

 تسبب « عمت ٠؟'نايبصلاو ضيملا هسيلرازالا ثا دلج فوحلا () ْ ظ

 نكي و هيلا هللا ين ججاوزا بحا نأ تنك كنا ىدلو نالبق كيسال هاو ىديست نيتمالا مأ تيمس عا ٍ

 ةلجيل كند الق تطّقس دقل و دسملا حورأ اق راغ نا الا ةبح الا قلت نا نيب و كنيءام وابيطالا ب[

  كنتييك زن نم ىنع د تلاقف نآرقلا نم تايا كيفك زنومميتلا لو زب كلذيف ةريخنيملسملل هللا لم ءا ومالا[:

 * مص «ايسنمأيسل كنك | تد دوق|

 ب

 هيلعدللا لص هللالوسرىنجوزت امةشناعت لاق هما نءدوسألا نب نمحرلا دبع ن ِء لاقيلادعسىفا ن :رع# ةنيبعن ا 0

 «حيحص»«ةريغصاناو ءايح لعللا قتلا ىنجورت ايف فوح لعن راج يفاو 2 اول يح نيوجما ىتح لسودل 1و

 لك نا, حا وساونال تل اق ةماسمأ نع 3 ةثيمر نع ثراحلانب فوع نع ةو عن ماشهااب ةملسن #« داح ©[

 اناوةشئاع ١ وبقايا دهب ل وردت سانلانافزاك ثيح هلذود وف سانلا ص اينا لس ذ هللا وهيلع هللا لص هللا ل وسر |

 كل] ن وةهف نسانلا ضان نسل قنملك ىحاوص نإ هللا لوسوال ات تاقف ةشئاع هاك ريخلا ب ا

 ىنذذوت الةملسما ايلاقم تكس كلذ اذ لك انالثوا نيت 2 مف هتملآو تلاةىنهجار , لف تكسف 00 ْ

 نا هلل اذ وع١ تااقف َةْشْن اع 0 اج تا فال نكي يلعل زئام هللاو ىناف تمدحا :

 هي 2
 ابعأ
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 م07 الا ظرس باتكذ 227 غمد ( صيخلتلا مكر دشسلاْ
 هللا لوسز ةبيح اهمالاقو نقلا ةشئاغ دازو ىف آلا ةزشع نينم وملا تاهمالر مت ضرف لاق دعس نب تعصم

 *« ملس والاف هيلع هللا لص

 أع نعلق ازدا 000 هللا دييعاتم دوعسم نب + نايفس انورع ىوبحلادجان دش سابعلاو نا ةانواملا و

 نينموملا ثاما ءاطع ن6 وفال.1 ةتم قال“ ةتس ردن لهاع ءاطعناكل اقدعس نءدعسن: بعصم نع قاحسا

 هللالوسر تاع نيقلاب اهلضفا لاق رمتناف ةشئاع ةوسن ثالث ريغ نهنم ةأرصا لكل فال !ةرشع فال !ةرشع

 نيخيشلا طرش ىلع مي# ثردح اذه« فال ا ةعيسف ال اةعبس 2 روجو ةيفصواهأبا لس وهل اوهيلع هللا لص

 * هأبا فيرط ن ف رطم لاسرال هاجر 1و

 رمعأبلا بايحلا نب ديز اني بلاط ىلانب بحب نبا لاقلا» تل ولن ب وقع نبن نما لضفلا وا # انربخا ف

 احردنا ةشئاع ىلوم زعل ناوكحذ ىث دح ةكيلم يلا ن هللا دبع ىنثدح ىلا نيس>ىنا ن ديعسنا

 نوال لاقاعل و لش فتك اور لولا اولا هلم نؤلر رم. ةئافعألا اثق زوج "هوو قازرلا قمن نكع ىلا دق
 اذام تلاقف هتحتفقامملا هب ثمبف مناولاةف اهأيا ملسومل اوهني ءلع هللا لص هللا لوس رت تمل ةشئاعت ىلا هب سب اذا

 طرش ىلع حييص ثندحا 530 اهل هتيطغل ىتعبت الميالالسوهلا اوهيلع هللا لص هللا ل وسرَدَس با اطخخا ن : لع ف حف

 #4 هاجر ورم يب نا وكذ عام حصاذا نيخيشلا

 ةكيلم ان | نع ميثخن نامءن هللا دنع نعنايفس انث ىديجلا ان :. ىسوف نإ زعاتتل لدعلا ذاشمح نب لع « انادح 9

 نمهناف هليذما امخاونب امل لاف هلزذ ان نا تباف امض ضيف اهنعهللا ىذر ةشئاع عز ذاتس سانعنبا ءاجلاق

 ىدعستل نينم وبلا ءا تيمس اا سابع نب الاقاملع لخدالف هلت نذاىتحاهماولا زب رف هتيكز نمىوءدتلاةكدلوريخ

 هناو

 « لو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ةبيبحاهن'لاقو

 فال ةتس فال ةتس ر دن لها ءاظع ناكلاق ها نع دعس نب بعصمنع قاحساينا نع « ليثا نسا »ف

 هل وهي لصةتلا وسر بم نيفلابةشئاعل ضفو رم ناذ فال ١ةرشعقال 1ة رق يشؤلا تازعنا ءاطعناكو

 « فال ةعبس فال ةعبس برن وج و ةيفص و اهأيا لسو

 مدق لاق ةشئ اع ىلوم ورمج ونا ناوك ذ ىث دح ةكيلم يبا نا ىنث دح نيسح يبان ديعس نب « ورم )

 هتحتفف اهلا هن ثعبف مث اولامذاهابا 0 هلاو هيلع هللا لص هللا لوو بحل ةشئاعيلا هه ثعبا نازو ذا

 ( م خ )باتل هتيطمل ىتقبتال مهللا سو هل اود لع هللا لص هللا ل وسر دعب ب اطحلا ناىلع حتف ا ذ ام تلاقف

 «لاسرا هيف ثلق

 اهلل لاف تناف اهلطرم ىف ةشئاعىلع 3 ذاتيسل سابعنا ءاحلاق ةكبلم ىلا نبا نع ميثخ ن نامعنب 34 هللا يع 0

 لاقاويلع لخداللفهل تنذا ىتحاهب اولا ب ىلف هتيك رت نم ينوعد تلاق ك دلو ريخ نم هاف هل ىذا اهيخاونن

 اعا 00

 | نيفلاةشئاع دازو ل مف ني ] تاومال ع صفا دعسن بعصم نع قا>باينا نع# فرطم وف
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 ١ خل ع ةباحصلا ةف عم باتك) 26020 © صيخلتلا غمك ر دتسملا «(

 حب ثيدح اذه« هكوستف لس وهل اونهسيلع هللا لص ىبنلا ىلا هتمف دف هيو و هتمضقفيلا هدرفدأيا هتلوانف

 هأح رخو دانس الأ *

 » ير بوا نءةبلعزب ل ايعمسا ان'ىلا ىنثدح لبنح يد هللا دبعاتم , مرطفلا رفعجن دمحا كي انربخا

 يرحس نيبو »ىو يفو تس ىف 00 اوهيلعللا لما ,تامابنع هللا ىطرةشئاعتلاقلاق اة ةكيلم ىبان نا

 هتيضقودف اذةجاح هيفهل نا تننظ تح هيلا رظنف بطر ةلاود دينو ركبى لاني نحر ادع هلعرلذ وو ىرختو

 هلوعدا تدخ افهد تامه يلا هعؤر , بهذ طقانتسمهتب ا رام سح اك نئساف هيلا هتمفد م هتبيطو هتمطقو

 «رضي مق رف كلا ذ هبط ص ىف هن عطب 8 ضصاذاهو ع دي وهناكو مالسلاو ةالصلا هيلع لب ربجههأوعدب لاك اعدب

 نمو نخاف هقنرو قيد نيبعمج ىذلا هللدجلاو لس وهيلع هللا ٍلصهسفن تضافو ىلعالا قف لالاقو» ءايسلا ىلا

 نيخيشلا طرشا ىلع مرح ثردح اذه« ايدلا *

 » ررعمملاب نع ةورعن ماشهنع ةماس اواانت نافع نب ىلع نب نسكلاا بوقعي ندمت“ سابعلا وا اند

 ءامح يبا ىلع دو دشم اياوالا تلخدام هللاو رمع امرعم نفد ىذلات بلا لخدا تنك تلاقاببع هللا يضر ةشناع

 هاجرخيملو ن نيخرشلا طرش ىلع مير ثيدحاذه# هنعهللا ىذر رمت نم «

 ع نع ىلعسا ولا ديزني دمج انئرامعوبا انلهجوملا وناات حو رعىرايسلا مسالا ن مسالا سايعلا وا# ايربخا

 اهقاو مالسلاو ةالصلاهيلع ليربج تي ارمي ةثيئئاعيل تلاق لاق ىورسم نع يبعشلا نع ديعس نبا 0

 تاق هيتيبش نميلاق اًذهنم هللا ل وسر اب تلق لخد اف هيجانب ٍل_سوهل او هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هذه
 ريثك ار يخ ترأردقل لاق ىبلكلا ةيجدب ١ ارق ليربجاذه ةشئاعاب لاق يتحا ريالا تعيلافمالسلا هيلع ربج كلذ |

 اريخ ليخد نم هللاهازج مالسلا هيلعو تلق تلاق مالسلا كيلع «*

 نع قاحسا يبا نع فرطمان' يشرقلا دمن طابساانن ىرصاملا نافعز. دم ن ىلع ندياحا ونا قربخا

 را 0 ظ

 ةجاح هيف هل نا ييرنط اح هيلارظنف بطر كاوس هعمو ركب يلا نن نحرلا دبع هياعلخ ا قى ردس

 تطقسف يلا همف رب به ذ مب طقانتبم هتبأرام نسحاك ن اذ هلا هتمفد مث هتببطو هتمضق و هتخطمو هن ذخاف
 هبط ىص قه عدب ملف ضرما ذا هب وع ديوهناكول ١ رج هب هل وعدن 0 ءاعد هل رمالا تذحتات

 مو رخآ ف هب ” رد قل دن عج ىدلا لل نيل هيف ا ا ةرلا لاقو ءايبلاىلا مرو 0 رفا كاف

 * (م خا ايندلا ثمأ
 تاخ دام هنا ورم اههعص ٍنف د ىذلا ِتيبلالخ ذا تنك تاق ةقئاع نع همانع ماه نم 4 ةمااسا واو ٍ

 : رع ساس( لوو هعباناوألا

 لا لسنا ل وسسرو م ذه ربح يفاقتاو لب رج ثأر دل ةشئاعو اهتلاقق ويعني نع مشل نع 4 دلاخ 9
 تلاق لب ربج تبرأ ر دبل لاق ىلكلاةبحدب تلق هيتوبش نء لاق اذه نمهللا لو سراب تلتف هيجانب لسوهل آو هيلع
 * اريخ ليخ دنم هللا هازج مالسلا هيلعو تلق مالسلا كلث رق لب ربجاده ةشئاغايلاق ىتحا ريسالا تتلق
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 (4ج) ١ «ةناحملاةف رعم باتك 69 ع صيخاتلا مم كر دتسلا)

 1 «ربشل ةدوس دعب اهجورو نينس تس

 ةرشع مناسلاةلِل ةشئاعتتاملاق نالبس ملاسنع ةرسيمن, ىموم نع ةربسيبا نبا ىنادف- رمتن ام لاق »

 لز امماسانرثكا ةليلر لفاورضحو راصنالا عمتجا و اهتلل نم نفدب نا ترصاف ربولادعب ناضمر نم
 ةميقبلاب تنفدف ىلاوملالها
 رم نباو عب قبلاب اهنع هللا ىضر ةشئاعىلع لص ةربهأبا ثقيل "6 مفانن ءم رجنا ىتدكن رنا #«لاق »

 * ةرمسهأبا فات ةهتلا ةلاووتسا كا ورتم لاو هركت ال سانلا يف

 دلاغف ان لعميلا ٍنىدبلا شن د# نب هللادبع ىرتحبلاو ا ان ات فل نب دمحسايعلاوا 4 انيدح »

 هللالوسر مم اهي يف 02 نأ ازين دلل فنراكو اهنع هللاىذر ةشئاع تلاقلاق مز اح ىلا نب سيق نع

 هجاوزا عمىنونفدا ايدح لسو هيلع هللا لص هللال ور دعب تثد>اىلا تااتفركبىاو لسوهلاو هيلع هللا لص

 هاج رو نيخيشلا ط رش ىلع ميم ثردحا ذه# عيمبلاب تنفدف | ؛

 ركبوتا انتى دبه ن نمحرلا ديعاني ىلا ىنادح لينح نبدجان هللادبع ا1قاعما نبركب وا خيشلا 1 2 ٍٍظ

 هيلعدللا لص هتجوزارنا هللاب ف لح رسأي نب رام تسوس لاق قدس الاد 35 , هللا دبع نع نيصح يبا نع ءشايعنا

 : * هأح رخو نيخيشلا ط رش لع بص ثردحاده *ةرخ الاوان بدلا يف ل 01

 ىرحات كر ,ر اوملار 86 هللا كعانم 0 تيبح نا 0 07 هيفقلا لويس هيل انربخا :

 د وه كارو ةعمو 0 نمحرلا دع لع دو وم وىرح- 0 وتس يف ملسودل او هيلع

 يلا همفدف ناكلا كلذ نم همضقا نمحرلادبع التلتف يلسوهل اوهيلع هللا ٍلص هللا لوسر هيلا رظنف بطر كارا

 هتلوانف

 عياسلا ةليل ةشئاع تناملاق نالبس ملاسنع ةرسيم نب ىسوم .:زع ةربس ىلانبا ىتثدفل ىدقا ولا# لاق ف

 ال اهماس نت ةللر لفاو رصحو راصنالا عمتجاف امليل ُْف ف دي لأ ترماف رولادعل نكاضمر نم هرشع

 يفر ناو ميقبلاب ةشئاع ىلعىلص ةريرهابأ تدهش ل مفاننع ب رجنبا ىنثدخ هميعبلاب تنفدفىلا وملا لها
 د ةرئهأبا فادتسافزمتعا كاورم ناكوسانلا

 دعل تثدحاىنا تااّف هف ام يف نفد زا اهسفن ثدحت تناك و ةشئاع تلاق سرق نعدلاخ ىلا للعم ا »

 1 خ)ممعبلا يفد هجاوزاعم قوقدا اندح لس و هلاو همأع هللا لص هللا] وسر

 هتحوزام .| هللاب فاح رسأن نب را“ كتدءمدس ضل دانزز هللا دبع نع نيدح ىنا نع شايع 1 ركبوا 0

 *« ( م خ) ةرخالاوايب دلايف وهل او هيلع هللا ىلص

 هللا لص هللا لوءريفو بلا ةشئاعنع م ىنانا اني فيرالطاب شر ولا ْى لو ةرامتن 4 ىرح 3

 0-0 رم وز رو وفا و وىتنيلو ىو. يفوت يف ل-و هللاو هيلع

5 

 0 وين وليفو ىتي فل مو هلاودلع ص هللا ل وس رام ةشئاع نع ةكيلميفانا !نعيبوان ,ءا# هب اعنا ف

0 
 اآآ) مع نضال ضيا ف اي 200029



 ركب ىبال اب ةرجحلا دب رب هللا ديبعنب ةحاطا وف داصو اميمج ةكم اولخ د مث ةرعبا ةنالث مر دقنئام سلا كلت |

/: 

 6 6 ةئ احلا ةف رعم ب انك) (هذ 6 صيخلتلا عم كر دتسلا ال

 ةماساو نعاما ديزل جو ةممز تن. ةدوسو موثلك ماو ةمطاق مفاروناو ةيراح ن لد ز جرخو اعيمجانج رقت

 انك اذا ىتحاعيمجانيحطصاو هللا دبع ةحاط جوخ هيتخاو نامور ماب رككى فان هللا دبع 00 دزنا

 أربع كر داىتح هاسورعاو هاتناو لوس ىلا تلضس ىلا امذ ىعم ةفحم يف اناو ى ريعب رقت نم نم ضييلاب

 لسودلاو هيلع هللا لص هللا لاسر كودك يبالايع عم تلي هنيدملا انمدقاتامرسف تفل نم طيهدقو ْ

 ركب وبا لاق هنعهللا ىضر ركب ىلا لزم يف امايا انثكموهلها اهف لاف دجسملا لوح انايباو دجسملا ىنسذئمووهو أ

 ةرفع لا رك وا هاطعاف قادصلا لس وهلا هيلع هللا 0 هللال وسر لاف كلها نيم كءنع ال رانأ

 اذه تيب يف لسموه اودهيلع هللا لص هلالو راو ىو اعلا رمل اوهيلع هللا لص هللال ور ام ثعبفاشنو ةبقؤا |

 هيلع هللا لص هللا ل وسر لعجو هيف نفدو لسودل اوهيلع هللا لص هللالو_سر هيف و ىذلاوهو هيفاناىذلا

 ثالث دحا يف ةدوسن لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىنبو تلاق ةشئاع باب اجو دجسملا يفاياب هسفنل لسوهل او |

 اهنع هللا طر ةثئاع تنفوولاةاهدنعْز وكب لس وهل اوهيلع هَللالص هلال وسر ناكو ىبنجىلا تلات وبيلا |

 «ناضمرربشيف نيسهو نام ةئمع

 ةجم دخ تنام امل لاق ةورع ىلوم تيبح نع ةورع ىلوم نوميم نب دحاولا دبع ىتثدك رمع نبا # لاق »

 عطش 0 ده هللال وشراب كام دق ةشئاعب مالسلا هياع ليث ربج هاناف لسوهل اوهيلع هللا ىلص ىنلا اهلعززَخ

 : تم ىلا فات لسوهل اوهيلع هللا لص هللا وتر ناك اهدرم ةحدخ نمافلم هدهيف لاو كل زح ضع 1

 نورعش. الواراهادنع ةلزيم كلذ ةشئاءناكف اف ئئبظفحاو ا ريخ ةشئاعب ىصوتسانامور ما ايلوقو ركبنا

 ىنإي ناالا دحاوم ون هئطخمال ناكو مهيناي ناك ام ضب يف ملسودل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر مانافابف هّللارسابأ

 اهما تكشف [طأسف اننزح ءاكب بتركب ىلا ب اب ةرتستمةشثاع دحيف رجاه نا ىلا لسا ذنم ركل تأ

 نامور ماب لاقف نامور م !ىلعلخدف لس وهل او هيلع هللا للص هللا“ لوسر انيع تعمد ملواهما تا |

 هللا لص ىننلا لاف انيلع هتبضغاو انعقي دصلا تغلب اما هللا لوسر ا تلاقف اف ىنيظفحت نا ةشئاعب كبصوا 1

 ةنسلايف:ت دل و اهنع هللا ىضر ةشن اع تن اكو ا دنا اموسأل م رج النامور ماتلاقتلءفنا 7 لس و هلاوهيلع

 ةنا دمت ىهو لاوش يف ةرشاملا ةنسلا يف ملسو هلآو هيلع هللا لص هللالو سر ابجوزو ةوبنلانم ةغبارلا

 ديزنب ةفاعبا ونعا ماو ةدوسو موث ماو ةمطاش مفارواو دئز جرخود أءج انجرفن ركب ىلا نا رحم ا

 َىَح هأس و سصعاو هاتناو 0 ىئاكاش وا أهف ةفع يفاناو قيمر ف ضيبلاب انكاذا يح أءمج انيحطصاو ا

 *« نيسمخو ناع ةنسناضمر ىفةشئاع تيفونو لاق ناىلا ىنبد دجسلاو ةندلا انم دق رس ردا

 ةجدخ كياوالا لاق ةورع .ىلوم تويح نعءةو رع ىلوم لوعنم ندح اولادبع ىندخ يي دقا ولا 43 لاق هه ا

 افنلخامف ناوكب نزح ضيس 9 هده لاةفدهم ىف ةشئاعب لذ بج هاناق لسودلاو هيلع هللا للص ىبنلا اهيلع لزح ّْ

 *« ثيدحلا ةيدخ نمأ

 م” جد
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 كن اتا ادؤقلا
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 (4ج) «ةاعملاةزسسباتك) ٠ 40 6 صيخلتلا مم كر دتسلا
 انمفامع ضبقو نم عسل : الواب لخ دونينس عيسالواهنع هللا ىض ر ةشئاع ملسو هلاو هيلع هلل !لكيصيللا

 0 * نيدو مين ةنينبةيؤامسؤ مزارتعولال اتللر فدو هن ةرشع نزاع

 ىتثدح ىريي للهّللا دبعزب بعصمان' ىبرحلا قاحسا نب ميهار | اني هيولابنيدمحا نب دمج ركب ونا © ىتل دح.إ»

 هللال وسو حكنو ناورصنب كلملا دبع نب ديلولا ىلا بيتل ءاونمنل ازعل ثهنع هب واعمن, هللا دبع

 امرا 006 "1و هيلع هللا لص هللا وسر ناكو اهنع هَل ىضر ةئاع ةج دخ ىفوتم دنع ملسوهل اد او هياع هللا لص

 6 0 هلاو هلع هللا لص هلال وسرابحكت مون هيفا داك همك كل ايعا ةدهلاه : راض قيال ما :ا يف

 الا اي نع ءانالثلا ةليانينمؤأاما ةشن اع تتامو نينس مسن تن. يهو هنب دل مدقموأ م ىف مت تس

 ايئاقناو سم ناكو هنعىلاعت هللا ىضر ةرب هوا ههلع ليصو ناضمر نم تال ةرشع سجل عيمبلاب امل نمتنفدو
 * هفاخم ةربره وان مو

 لاق رمع نب دمحم انن جرفلان نيسملا اني مهجلا نب نسملا انبىاه.ضالاةطب ندا ندم ادع وا# انندح ف

 ن ةئيذا نب باتعزب سمش دبعن رهوعنب ىصاع تنب نامورما اهمأ اهنع للا ىضرقي دصلار كب يبا ,تنب ةشئاع

 : نس 38 يف و هلا و هيلع الج هلال وبسزابخ وز ةنانك نب كلامزب منغن ثراملانب ناهدن عبس

 ةناع سار لع لاوشيفلسو هل اوهيلع هللا للص هللا لوسراهم سرعونينس ثالثب ةرخلا لق ةوبنلا نم رشع
 * نينش مسن تنام ىنتامونتناكو ةرحشملا نم رهشا

 كلب ىب تم تائه اهنعدللا ىضر ةشئاعنعةرمعت نعةطبر نع نهحرلا دبع نبه نب ىو ءانيدخ ري نبا لاق ل

 انفاخ ةن.دلاوا سو هلآو هيلع هللا لإ ضدللا لودر رجاهامل ت تلاقف لو هلو و هيلع هللا لص هللإ لودر

 عر د ةئثاأم س وزع ريغب ماطعاو د نع كنباو ةنراحنب د زانيلا ثعب ةنب دمام دقايلف هباثب فلخو

 ثعبا و ربظلانمهيلا ناجاتحيامامب ناب رتشد *د ركب ىلا نم ة دا ىف ليسو هلار او هيلع هللا لص مر ذا

 ناد مان ركب ىنان هللا دبعىلا بتكون ةنالث وأ نب ريعب لبددلا طقيرا نب هللادبعامهعم هنع هللا ىضر ركب وبا

 َ راجن يدب زئرتشا دب دقوا اوبتناامفنيبحاص» اوجرفنري, ل ةأ ىما ءامسا ىتحلا واناو نامورمإ هلها لمحت

 كلت

 عيسةئس تيفوو ةنس ةرشع ناك الو اهنع ضوقو نينس مسناحلو ام لخ دونينس عبساملو ةشناع لسوهلاو

 ىلع لاوش ىفام سىعو نيئسثالثب ةرجهلا لبق ةوبنلا نم رشعةنسلاوش يف اهجوزب ىدقولا لاقو# نيسمخو

 .: « ةرجحلا:نم رهشإ ةيناع سأر
 هيلع سا لَص سالو در رجاهالل تلاقةشئاع ْنَعَةرمت نعةطير نغ نحح نا دبع ندين نسوم# ىثدخا»
 ماطغاو هالوم مفا زاباةمنم تضوو: ةيراَخ نيديزانإلا قش هائل مدقايلف ناي فلخو اجاخ ةنيدملا ىلا لسوهلاو و

 | نتلادبع امهغم ركب فا ثعنب ورهظلا نم هي هنلا ناجاتحتامامبنايرتشد وانو هذخا مرد ةئامسمخو ن ريما

 اوجرفت ءاهسا ىتخا واناو نامور ماهلها لمحت ناهرسماي هللادبع هنبا ىلا بتكو ةنالث وا نب ريعبب ىلدلاط ترا

 دنرةعلط اوفذاصو كم ولخ دمن ةرعباةثالث ماردلا كلت هن راحز. ديز ىرتشا ديدقلا اوهتنا ايف نيبحطصم

 ةرجهل ا 000



 (4ج) . 6 ةب احصلا ةف رعم باتبك ١ . 22 :١ ( نغيخاتلا عم كر دتشلا )

 ْ 5 رشع نسخ محو هل اوهيلع هللا لص هللا وسو جور لاق هد اتق ا ةورع ىلإ ديمسانب ءالعلان ريهز

 لانس ١ ىن نم ةدحازو برعلا:ءاس ٠ نكرم ةعبنسو نكيرق هاقلح نم ةدحاوو ش.رقن م نونم تس ةأرما

 2 تأ وصلاىلا برقاذْيف هنا همحر هلوقو ىلا نير معم ةدييعوا ملا يدق وةدحاو ريغ ةيلهالسا يف جوزبلو

 ا لاق 3 0 6 اهلا ع يبا 252 نا زويابشيوب ل أبا هنففلا 0 را *» 05 د 8

 لا رك نإ ا ئنب نم ميا قيوم ةدحاوو دي للاب 02 ىشنزيفر ءافلح نم 0

 أ جوز من ةعجدخ هيله اجلايف هئاسن دليل لم لسوف او هيلع 3 جوز نم لواف ةديبعوبا لاق نا مب سوم ىخا

 الدوح
 ةعقودمب ل جوزي ب هرج ل ةشن اع جوز 6م داما ةكع ةعمزا: تب ةدوبس ةحيدخدعب

 نك نم 2 ءالؤمف خيراتلان نم نيتناةنس اضيإا نب ةصقخ جدزم * ةملسما خيراتلا نمو نتن سرد

 َ ثراحلاتنب ة كك خيراتلان نمش ةنس يف جور 1م نثخج تنل تفز 50 ثالث ةنسىف جف

 جوز م”ىبح تثتنب ةيفص خيراتل انم مشن ةلس يف جافا نايف ىلات نب ب ع مرا !نم تس ةنس جوز

 جوز مدنز تي هيج ا مح ةيطانت مام تراب تنل ةبوميبم

 *(١)ةيملسلا تاصلاتن ها 5 جدن ةنشالا تعلو ىق تنب ةليتق جمر , منامعلا ف ءاجبإ

 سه[ نونعلاءت هللا طر نهريغو ملسوهلا اوهيلعهللا لص هللال وسر جاوزا نم تاي اميملا و

 (ابنع هللا ىضرركبىنا ثنبب ةشئاع قيددصلا تنب ةقدصلان م ادم: نم لؤاف)

 5-5 زدن نانا ن ميهاربا انن نا دمهم ظفاحلا يدساالا ميهاربا نب ديبعنب دما رفعج وبا « ىتتدح#»

 جوز , لاقهسا ع غرام دب هم نعراجن دن نمر لادبعن هللا 5 رهسمن للعالا دبع رهسم ون 5

 ١0١ ليصفتلا يف نادو>وم هك ىينلا جاوزا نم ناساانهاه ىقب دق 00(

 0 ةداتتا ينل دست اما ةرشع ىتننا مالسلا هيلع ىننلا جوز ليقع ندم ن هللا دبع نعو رح نب لاديبع»

 شيرقءافاح نمةدحاوو شب رق نم تس نيم رشع سم جو 1 نعديعبس اننءالعلا ن4 ريهز»

 «لفارم ينم ةدحاوو برعلا ءاسل سا ةعبسو

 لسد هلو هيلع هللا لص هللا لور نأتبل لاق ديبعوبا ان 000 هيففلا رضنلاوا م اذ حوال

 ىنمةدح اواو بتل لئابق رئاس نم عسلو مهئافلح ن ٠.مةدجاوو شيررق 927 مث يا ا رشع ىلاع ع

 .|[ثالث ة ةيس عوز منييتلا ةنس اضيا.ةصفح - مةملسما ردي ةمق ودعلم  ةشئاع مث ةدوسمن ةجي ةكدخ ن نهفواف لارا

 م 2 ةنسق مةبيتح ما ا و 6 - ةسلطصلا ة ةنروج 0 ةنسيفم شحج تن بِزنز

 نامنلا تن ءاجتل جوز مدبب تح دته جورت مةخزخت تنبت جورت مجيرتت تنبةمطام جوز ثراملا
 +6 <: ع ةيملسلا تاصلا تن 53 عن / مسيقن ثمشالا تخا ةليتق جوز

 هه: ةشئاع 17 ا

 ةينيلع دنا 3 ىبلا 00 ل 6 راجت 0 - ذيع نءراجن ديزنب نمحرادبع ن « هللادبع :

 00 ددعر كد.
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 1| |ثك وا ا
 0 دموع لح 3 1-1 4 م

 2 لج ا

 2 سما >1 تطل را ا ”ادح | شوو
 | 000 م3007 ا و ما د مح الع ا

 تفك ملا ةرعرلا شإ ب ريكس
 222 ومما ع ا وح حد عي بع عطروا حو م وجم عدا دوو نم دمام

 ع ١ رمت
 د 5 5 1 ١ نإ < 0

 مل وهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر جاوزا ةيمسل - ُْ

 4البل : 00 : 0 3 1
 | نهماهب لخد نمو نهم تدلو نرمونه ددسعو نك نم ركّذو تابيثلاو راكبالا مالسالاو ةيلهاجلا ف | جر

 2 3 : 3 0 ا اا ><
 تنام نمو اهعحار 3 اهقلط نمو ثلاق ام لخد م كعب قلط نمو سا اهم ىللخ دب نا لبق نعم تعلط نمو 5

 راس نمو شرق ءافلح نمو شنرق نوطب نم حور نهود ناديا ن< كلذريشو ةنب دملاب نهمم حور نمو هدنع لع

 - 354 5 - : 8 وف : 6 3
 اهجوزدنإو يلسوهأ اوهلع هللا لص هلال وسر بطخ نمو برملا أبايس نمو لد ارساىنن نمو برءلالئانق 2

 سوه اوهيلع هللا لص قرع تن هددنع ريم ترق نمو ناك فيك نهايا مسودل اوهيلع هللا لص هنو ز تاقواو| كف.
5 ---- : 
 * مجعلا ىرا رس نم دخلا نمو د
 . ل 0 21 4. 5 5 6

 ١ نع عينمىان جاجح 8 باح ىلا ةماسا نب هللادبع هيماماوا ان بوقع ن دم سايملاوبا #« اندحا» كين

 عرستب عع درج ق١ )
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 ا ١1

 وو 32و م

 9 مادقملا ندمحا ثعشالاو ا ان ىزورلا مامالا رصن نب دمحش هللا دبعونا ( ه انب دخل )هيف ةداتق 4« لوقاما »| '

 « تانص# تاي 8 -

058 : 37 
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 3 1 ل حل يمل

 00 ا 7
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 8 قل
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 7 ك8 26

 0-٠ هز ميج مدح ود زن >> د ءاندح كاع كو كاد فين ةقح فنو- ع

 أر ادلعدل |ديصداع 5 2

 2 دام م

 1 ١ اا ا لو هلاوهيع هللا للص هينالويبكو جوز لاق ىرهزلا نع دانز نان هللادينع هادح

 ش «تانصع تاس نع

 ش أ لداه انن دادنب هيقفلا ناماس نب دما ركبوا ( هايربخا ) كلاذ ىلع ليقع ن دمحن هللادبع « همبان ©

 هيلع هللا لص 00 جوزلاق ليمعن. دمحن هللا دبع نعيقرلا ديم ن هللا ديبع ايلا اننيقرلا ءالملا نب

 «ةعالا نم هريغو ةماعدن. ةداتق كلذف امهفلاخ دق هةأرسا ةرشعىتنا لسودلاو

- 

 ريع ز

 4[ لسو هلاو هيلع للا لزم ىبنلا تاجوز ةيمسن زجح

 ةاريما ةرشع قتثال-وهلاو هيلع هللا لص هللا كوبر جوز يرهزلا نءيفاص رلادابز فان 4 هللا ديبع ف

 4 ا

 - َ تتحح

 لا دبع )و



 0ص صصص سمس ورم سرع سسس دعس تصمم مع دمعك |

 مك لس م

 ' نيفتحلا
 تيدحلا ف نيحيخصلإ لع

 07 1 7 اضن ةيييع
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 غذا

: 9 

1 0 2 2 
 2 مك الاب فورمللا هلل ادبع نب .دبمم هتلادبع ىلا نيئدحلا ماما ريبكلا ظفاحلل ْ

 ا ْ 7 داز هيلعهللاةمح ر ةئام عيراو سمخ ةنسرفص يف قوتملا:ئروناسيتلا

 0 3 لع هآر ا وعملا قا ىلع حيحصلا ثي دحلا ددغ يفاهيف

 لع وا اهيباتك يف هتاوز نع اج رخ دعو نيوخلا ظوح 0

 هحيحصت ىلا هدا هاداام و (هنم دحا و طرش ع

 اعنمدتساو طرد نك 1 كلاو 9

 م
 « هذ قوإط- 5

 ناع ةنس قف وذل ىه ذلا دا نب دم هللا دبع يلا ني دلا سمش ةجحلا ظفاملا مامالل ظ 1
 ان ا ا حا نيني حدر يا ا ال ا وي ل د نسا و ا نيك

 1 اممملع هلا ةمحر هحيحصتو هلهاس ىلع هف ةبث «ةئام نامتو نيعبراو '

 ومص عمم وعم تهمك مو عم م همعس معمم مجم د سجسمب | تكرم
 2 و و 50

 ا و 06005 0هج مج دهم هج هجم هج ةهطط 0 ههجطج ب جد |
9 : 

 ةس و رحم دنحلا يف ةنثا اكلاةيمءاظنلا ف راعملا | ةرباد سلع ةميلع
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